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Inngangur 

 

Lokaverkefni þetta er afrakstur B.Sc náms í Byggingafræði við Háskólann í Reykjavík sem 

undirritaður hóf að loknu námi í byggingariðnfræði haustið 2011. 

 

Lögð var fyrir verklýsing í byrjun janúar þessa árs. Nemendum var gefinn kostur á að velja 

sér þrjár hugmyndir að húsnæði sem áhugi væri fyrir að hanna. Í kjölfarið bar undirritaður 

tvær hugmyndir að lokaverkefni fyrir leiðbeinendur sína: 

 

• Hönnun á nýju hóteli sem er verið er að reisa við höfnina á Siglufirði. Eða jafnvel að 

teikna upprunalegu hönnunina upp. 

• Áframhald með hönnun á byggingu Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur sem lenti í 

þriðja sæti í hönnunarsamkeppni ríkisins. 

 

Báðar hugmyndirnar fólu í sér áframhaldandi hönnun mannvirkis sem búið hafði verið að 

fella inn í núverandi skipulag, þar sem eldri byggð væri umhverfis. 

 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur varð að lokum fyrir valinu. Upp frá því hófst vinna við að 

afla gagna til að hægt væri að hefja þá vinnu sem framundan væri. 

 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur er stofnun rannsóknar, fræða og skóla og starfar hún undir 

formerkjum UNESCO. Byggingin mun þjóna þessum þremur einkunnarorðum ásamt því að 

starfa undir formerkjum UNESCO með alþjóða tungumálafræðslu og fyrirlestrum. 

Tilgangurinn með þessari byggingu er einkum að gera Háskóla Íslands að öflugri 

menntastofnun á alþjóðavettvangi. 

 

Lóðin fyrir húsnæðið er á horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu.  

 

Verkefnið samanstendur af breytingum innraskipulags frá viðkomandi hönnun, frágangi 

aðalteikninga, frágangi verkteikninga, grunnmynda, sniða og deililausna á afmörkuðum 

stöðum byggingarinnar, ásamt útboðs- og verklýsingu einnig af afmörkuðum hlutum 

mannvirkisins, ásamt ýmsum fylgiskjölum um efnisval, greiningar á byggingu og ýmsar aðrar 

vangaveltur. 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 

 

Um verkefnið 

Við öflun upplýsinga í upphafi var byrjað á að komast að því hvaða teiknistofa myndi sjá um 

hönnun þeirrar samkeppnistillögu sem lenti í þriðja sæti í samkeppni á hönnun Stofnunar 

Vigdísar Finnbogadóttur, þar sem sú hönnun hafði orðið fyrir valinu. Teiknistofan ber nafnið 

ARKITEO.  

 

Í kjölfarið var svo sendur póstur á yfirmann ARKITEO, þess efnis hvort möguleiki væri á að 

fá að halda áfram með hönnun fyrirtækisins á Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. Svar barst um 

hæl þar sem bent var á að haft væri samband við Einar nokkurn Ólafsson. Einar var mjög 

hjálpsamur en hafði þó teikningar sínar eingöngu í teikniforriti sem erfitt væri að færa yfir í 

Autocad. Hann bauðst því til að senda gögnin á pdf formati. Undirritaður bað Einar um að 

senda teikningarnar bara í dwg formati og svo myndi hann notast við þau gögn sem honum 

myndu berast og jafnvel laga þau til svo hægt væri að byrja að teikna hönnunina upp í 

þrívíddarforritinu Revit. 

 

Þónokkurn tíma tók að laga þau gögn sem bárust frá ARKITEO þar sem línur höfðu færst til,  

grunnar ofan í hvorum öðrum ásamt því að útlitin voru örlítið snúin. Byrjað var því á að hafa 

samband við Ríkiskaup til að nálgast gögn úr hönnunarsamkeppninni um Vigdísarstofnun og 

einnig deiliskipulag. Í Ríkiskaupum svaraði hjálpsamur starfsmaður að nafni Gísli Þór, sem 

sagðist geta afhend allt það sem þyrfti til að hefjast handa við að teikna viðkomandi hús. 

Fundur var haldinn í Ríkiskaupum þar sem Gísli Þór afhendi undirrituðum geisladisk með 

öllum þeim gögnum sem keppendur fengu í hönnunarsamkeppninni. 
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Samræming teikninga, rýmisskipulagsvinna og uppsetning hönnunar yfir í Revit 

Við upphaf verkefnisins var byrjað á að þræða í gegnum hönnunarsamkeppnispakkann frá 

Ríkiskaupum. Þar voru ýmis gögn sem hægt var að nýta til að ná áttum um stærð lóðar og 

byggingarreits svo hægt væri að koma Autocad grunninum frá ARKITEO í réttan kvarða. Þá 

var hægt að færa þær línur sem færst höfðu til og aðskilja grunnmyndir frá hvorri annari þar 

sem ruglingur hafði orðið þar á. 

Þegar búið var að laga teikningarnar og grunnmynd komin af viðkomandi byggingu var hægt 

að byrja á að ná áttum um og greina viðkomandi hönnun. Byrjað var á að greina innra 

skipulag, aðgengi, rýmisplan, hljóðkröfur og fleira í samræmi við gildandi reglugerðir, staðla 

og körfur til skólabygginga. 

Við nánari athugun eftir lestur á reglugerðum og stöðlum var komist að þeirri niðurstöðu að 

innra skipulag var almennt gott en lítið hafi verið tekið tillit til fatlaðra og þurfti því að bæta 

við aðstöðu fyrir þann hóp einstaklinga. Sett var lyfta í bílakjallara yfir í undirgöng sem liggja 

að háskólatorgi. Breytingin er sýnd á mynd 1 hér fyrir neðan. 
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Eins og tekið er fram hér að ofan var ráðist í að endurskipuleggja allar umferðaleiðir innan 

byggingarinnar með kafla byggingareglugerðar um algilda hönnun að leiðarljósi. Nánar má 

sjá um þá hönnun í kafla 6.1 í byggingarreglugerð nr. 112. 2012. Meðal þeirra breytinga sem 

áttu sér stað var að koma byggingunni í “Algilt hlutverk”. 

Gangar á fyrstu hæð byggingarinnar voru í upphafi 1,3 metra breiðir en þeir voru ýmist 

breikkaðir í 1,8 metra eða komið fyrir snúnings- og mætingarsvæði, 1,8 metrar x 1,8 metrar, 

fyrir framan allar hurðar. Þetta kveður byggingarreglugerð á um sem aðstöðu sem þarf fyrir 

hjólastóla.  

Á annari hæð voru gangar einnig 1,3 metrar á breidd og voru þeir breikkaðir í 1,8 metra. Fyrir 

framan lyftuna á annari hæð var hvorki aðstaða til að komast inn né út á hjólastólum, þar sem 

stokkur var of lítill miðað við byggingareglugerð Lyftustokkurinn var því stækkaður á alla 

kanta eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan. Svæðið fyrir framan lyftuna var einnig stækkað og 

gert þannig að fólk í hjólastólum gæti snúið sér á alla kanta fyrir framan lyftuna.  

Á þriðju hæð voru gangar 1,3 metrar á breidd líkt og á hæðunum fyrir neðan og þeim því 

einnig breytt í 1,8 metra. Fyrir framan lyftuna var einnig ekki hægt að komast inn og út á 

hjólastól og var svæðið fyrir framan lyftuna því stækkað eins og á hæðinni fyrir neðan. 

Fyrirlestrasal var breytt á fyrstu hæð til að bæta aðgengi fyrir fólk í hjólastólum og koma fyrir 

aðgengi að bílakjallaranum, þar sem lyftan er staðsett. Minnkun á fyrirlestrasalnum hafði 

hinsvegar engin áhrif á rýmisskipulag hvað varðar það að koma fyrir tilskildum fjölda þar inn, 

þ.e. 120 manns. Stærð hans minnkaði hins vegar samkvæmt rýmisskipulagsforsendum um 

26m2, sem virtist fullmikið þar til farið var að raða niður sætum. Hægt var að koma fyrir 134 

sætum eins og sjá má á mynd 2. Þannig að á fyrri hönnun er aðeins rýmra um menn, sem er 

mjög gott svo lengi sem húsið uppfyllir kröfur reglugerðar og áætlana. 
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Skrifstofum kennara var fækkað úr 38, 12m2 að stærð skv. Rýmisáætlun, niður í 29 stofur 

talsins. Það var gert til að koma upp betri aðstöðu fyrir nemendur því eitthvað varð jú að lúffa 

fyrir hjólastólaaðgenginu. Veggir voru því færðir til þannig að stærð hverrar skrifstofu héldist 

12m2, sem er eitt ákvæði rýmisáætlunar. Þetta verður til þess að á einhverjum skrifstofunum 

þurfa tveir starfsmenn að hafa aðstöðu, nema ef fundaraðstöðum nemenda verði fækkað. 

Tekið skal fram að 50m2 kaffistofu var fórnað til að hægt væri að koma fyrir fleiri 

skrifstofum, stækka eldhúsaðstöðu og koma fyrir tilskildum fjölda tæknirýma. Þetta verður til 

þess að matsalurinn þurfi að teljast sem kaffistofa. 

Kennslustofum var lítillega hliðrað til og eru því sem næst er komist skv. gildandi 

reglugerðum. Reynt var eftir mesta megni að hafa þær í svipuðum stærðargráðum og 

rýmisáætlun og reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða, nr. 657, 3.júlí 

Mynd.2. Þröngt mega sáttir sitja 
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2009 kveður á um. Sú reglugerð kveður á um (4.gr Hönnun) að við hönnun nýs 

skólahúsnæðis skuli taka mið af áætluðum hámarksfjölda nemenda í skólanum. Við skipulag 

einstakra vinnurýma skal m.a. taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum og sveigjandleika í 

kennslufyrirkomulagi svo sem hvað varðar samkennslu árganga. Sérstaklega skal þess gæt að 

nægilegt rými sé fyrir hvern nemanda svo hann geti sinnt námi sínu. Þannig skal vinnurými að 

jafnaði vera a.m.k. 60m2 fyrir 22-28 nemendur, 52m2 fyrir 18-21 nemanda, 44m2 fyrir 13-17 

nemendur, 36m2 fyrir 12 nemendur og aldrei minni en 16m2. 

Reiknað var með að loftræsirými þyrfti að vera 62m2 eins og er útreiknað og sýnt í 

fylgiskjölum með skýrslu þessari. Loftræsisamstæða er ýmist í kjallara eða á þriðju hæð. 

Tilgangurinn er að gera lagnaleiðir og lagnastokka færri og minnka vegalengd loftræsiröra 

yfir í rými sem þýðir að sverleiki röra þarf því ekki að vera jafn mikill og ella. Mun minni 

tími mun þá einnig fara í það að koma lofti um rásir og á þá staði sem þess er þörf. 

Bílastæðum í kjallara var fækkað fyrir tilstilli burðarsúla og veggja, ásamt því að fylgja 

settum lögum og reglum um stærð bílastæða. Stæði fyrir fatlaða þarf samkvæmt 

reglugerðarbreytingum að vera 3,8 metrar x 5 metrar að stærð, en þar sem tekið var eftir 

þessari breytingu örlítið of seint var farið eftir kröfum nýrrar byggingarreglugerðar nr 112. 

2012 óbreyttri í þessu verkefni, þar sem kveðið er á um að stæði fyrir fatlaða skuli vera 4,5 

metrar x 6 metrar að stærð 

Fjöldi salerna var ekki nægur í byggingunni samkvæmt byggingarreglugerð. Fjöldi og stærð 

salerna á fyrstu hæð var ekki nægilega vel skipulagður og þurfti að finna lausn á þeirri krísu. 

Fjöldi salerna voru átta og einungis eitt var fyrir fatlaða, inn af gangi sem fólk í hljólastólum 

hefði mjög erfiðlega komist í gegnum. Upp úr því var ráðist í að breyta salernisaðstöðu og 

gera hana að einstaklingsaðstöðum. Með þessum breytingum var hægt að koma fyrir 10 

salernum, ásamt rúmgóðu salerni fyrir fatlaða og þægilegri umferðaleið um salernið fyrir fólk 

í hjólastól ásamt því að komið var fyrir flóttaleið. Við starfsmannaaðstöðu á fyrstu hæð voru 

þrjú salerni og þar af eitt fyrir fatlaða. Því fyrirkomulagi var haldið óbreyttu að því frátöldu að 

salernið fyrir fatlaða var stækkað svo það gæti talist eftir settum reglum um stærð á salernum. 

Á annari og þriðju hæð var salernum haldið óbreyttum fyrir utan smávægilegar 

stærðarbreytingar fyrir salerni fatlaðra.  
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Að öðru leiti ættu önnur rými byggingarinnar að vera eins nálægt rýmisáætlun og hægt er að 

komast. 

Greiningarvinna ýmissa þátta hvað varðar bygginguna 

Efnisgreining var sett upp með þeim hætti að fjórar utanhúsklæðningar voru valdar og 

greindar með því að gefa þeim einkunn frá einum og upp í fimm. Þau klæðningarefni sem 

urðu fyrir valdinu voru gler-, ál-, timbur- og múrklæðning, þar sem þær komast næst því að 

vera umhverfisvænar og eru flestar vinsælar hér á Íslandi hvað endingu varðar. 

Húsið þarf að vera með BREEAM (Building Research Establishment Enviromental 

Assessment Method) umhverfisvottun þar sem Háskóli Íslands setur sér það markmið að vera 

vistrænn í framtíðinni. Þá þurfa allar nýbyggingar sem reistar verða á lóð háskólans að vera 

umhverfisvottaðar samkvæmt BREEAM staðli. 

Mynd 3. Salernisaðstaða fyrir og eftir 
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Málaflokkar BREEAM staðalsins eru: 

• Umhverfisstjórnun

• Heilsa og vellíðan

• Orka

• Samgöngur

• Vatn

• Byggingarefni

• Úrgangur

• Landnotkun og vistfræði

• Mengun

Fyrir valinu á utanhúsklæðningu varð glerklæðningin, þar sem hún er endingagóð og er 

langfallegust af öllum klæðningarefnunum fjórum að mati undirritaðs, það endurspeglar þó á 

engan hátt mat annara. Einnig þótti undirrituðum glerklæðningin mest spennandi hvað varðar 

allan frágang, þar sem frágangur á hinum efnunum þremur er allur tiltölulega einfaldur, 

sökum þess að af þeim eru til mun fleiri gögn, tilbúnar teikningar  og úrlausnir.  

Glerskúffu klæðning sem undirritaður fór eftir er frá framleiðendum sem heita pilkington og 

lambert og eru glerskúffurnar formbeygðar í sérstökum ofni sem hitaður er með 

súrefnisblöndu og einhverskonar rafskautum og er þetta talinn umhverfisvænasta aðferð við 

framleiðslu á gleri í dag. Framleiðsla Lamberts hefur einnig verið valið eitt af tíu 

umhverfisvænustu efnum sem eru á markaðnum í dag utan á byggingar samkvæmt 

auglýsingabæklingum frá framleiðanda (Top 10 green building products 2008). 

Þegar búið var að velja efni utan á bygginguna var hægt að byrja að gera greiningar á hvernig 

leisa skuli ýmsa hluta. Þar sem undirrituðum þótti betra að teikna upp bygginguna í þríviddar 

teikniforritinu revit til að sjá svona helstu þættina sem þyrfti að leysa áður en ráðist var í að 

greina úrlausnir á deilum á ýmsum stöðum. Þegar teikning var kominn upp í revit og allir 

hellstu frágangar utanhús eins og stigar, tjarnir, svalir, gangstígar og þak yfir bílakjallara voru 

komnir samkvæmt hönnun arkitekts að þá hófst vinna við að rissa upp og teikna upp í revit 

ýmsan deilifrágang á húsnæðinu, einnig metið hvaða þættir væru nauðsýnilegastir að kæmu 

fram á deiliteikningum og sést sá afrakstur í viðaukum og teiknisetti. 
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Niðurstöður 

 

Vinnuferli í grófum dráttum.  

 

1. Yfirfæra 2D teikningar í BIM líkan 3D. Skólabygging 

 

Undir þessum lið sýnir nemandi færni sína við að setja upp hlutbundið líkan.  

2. Hönnunaráætlun  

3. Byggingarnefndarteikning af völdu svæði.  

4. Framkvæma valdar greiningar á líkani  

5. Greining á notkun upplýsinga úr líkani  

6. Gera magntökur úr líkani  

7. Setja upp verkáætlun  

8. Gera Kostnaðargreiningu (kostnaðaráætlun)  

9. Teikningar, framsetning og skipulag  

10. Skýrslugerð um notkun og framsetningu  

 

Undir lið 2-9 sýnir nemandi færni sína við að vinna gögn úr hlutbundnu líkani  

11. Nemandi tekur afmarkaðan þátt og gerir vinnuteikningar í samráði við leiðbeinendur  

12. Nemandi teiknar upp deiliteikningar af völdum stöðum í samráði við leiðbeinendur  

 

Undir lið 10-11 sýnir nemandi færni sína á gerð vinnu- og deiliteikninga 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myndir af Húsum með glerklæðningu voru mikið skoðaðar og voru 

kynntar sér ýmsar úrlausnir húsa með glerklæðningu og er aðeins sýnt 

hér með myndum hvernig þetta kemur út þegar allt er tilbúið. Myndir 

eru teknar af lögreglustöð í smábæ í hollandi, boxtel nánar og hús 

hannað af Waa arkitektum. 
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BYGGINGARLÝSING. 

Á horni suðurgötu og brynjólfsgötu 7A-B 

101 Reykjavík. 

Staðgreinir: 01155299 

 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. 

Markmiðið með byggingunni er tvíþætt annars vegar að skapa aðstöðu fyrir starfsemi 

alþjóðlegrar tungumálamiðstöðvar, sem mun starfa undir formerkjum UNESCO, og hins 

vegar að skapa fullkomna aðstöðu til kennslu, rannsókna og miðlunar þekkingar um tungumál 

og menningu til almennings og vísindasamfélagsins. 

 

 

ALMENN LÝSING 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur mun þjóna undir formerkjum UNESCO sem alþjóða 

tungumálamiðstöð ásamt því að vera skóla, rannsókna og þekkingarsetur 

Skólabyggingin er á allt að þremur hæðum ásamt bílakjallara. Skólinn samanstendur af fjórum 

klösum, alþjóða tungumálaklasa auk skóla, rannsóknar og þekkingarklasa. Hver klasi 

inniheldur hefðbundnar kennslustofur, og lokuð og opin vinnurými.  

Fjöldi nemenda er áætlaður 200 – 300.  

Í forsal er matsalur / fjölnotasalur fyrir 200 – 400 manns með og án borða. Honum tengdur er 

móttökueldhús/upphitunareldhús með tilheyrandi starfsmannaaðstöðu. 

Vinnusvæði og aðstaða kennara og stjórnunar er í suðurhluta fyrstu, annarar og þriðjuhæðar. 

Fjöldi Starfsmanna er áætlaður  45-50. 

Fjöldi snyrtinga fyrir starfsmenn eru 7, þar af 2 fyrir fatlaða. 

Fjöldi snyrtinga fyrir nemendur eru 18 þar af 4 fyrir fatlaða. 

Ræsti og geymslurými eru á öllum hæðum. 
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Gott og öruggt aðgengi, án hindrana er að öllum inngöngum. 

Á öllum hurðum aðalinnganga verður sjálfvirkur opnunarbúnaður, umferðarmál dyra lágmark 

0,90m. Engir þröskuldar verða í byggingunni – þar sem við á verða felliþröskuldar. 

Ein lyfta verður í byggingunni, 1,10 m x 2,10 m að innanmáli, burðargeta 1000kg (13 

persónur) og breidd dyra 0,90 m. 

Stigar / handrið. 

Allir stigar eru staðsteyptir, Stigi í stigahúsi er með máluðu stálhandriði en stigar fram á gangi 

með máluðu stálhandriði með möttumglerfrontum sem snúa út í fjölnota- / matsal. 

 

HEILDAR STÆRÐIR FYRSTA ÁFANGA: 

 

BYGGING BRÚTTÓ:                       Flatarmál:  Brúttórúmmál: 

Kjallari og undirgöng                      1.187,0 m²  4.202,0 m3  

1. Hæð.                                               1.062,0 m²  5.735,0 m3  

2. Hæð.                                               893,0 m²  3.075,0 m3  

3. Hæð.                                               858,0 m²  3.930,0 m3  

Heildarstærð                                      4.100,0m²  16.942,0 m3  

Flatarmál lóðar                                48.816 m²    

Byggingarmagn lóðar 

(Bm 2004):                                       20.956 m²               

Hámarksbyggingarmagn  

nýbygginga (Bm hámark)  

án bílageymslu neðanjarðar:       25.350 m² 

Hámarksbyggingarmagn  

(Bm hámark)  

án bílageymslu neðanjarðar:        46.306 m² 

Hámarksnýtingarhlutfall á lóð  

A1 skv deiliskipulagi apríl 2009 

án bílageymslu neðanjarðar                  0,95 

Nýtingarhlutfall SVF                      0,08 
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Nýtingarhlutfall SVF              0,5 

Seinni áfangi 

Í seinni áfanga er áætlað að reisa u.þ.b 2350 m² og stækka við bílakjallara endanlegt 

nýtingarhlutfall yrði því 0,24 en er skv deiliskipulagi hámark á lóð 0,95. 

 

Burðarvirki: 

Burðarvirkið byggingarinnar er steinsteypt, þ.e. staðsteyptar plötur, súlur, bitar og veggir. Þök 

byggingarinnar eru staðsteypt. 

 

Byggingarefni þaks: 

Þak byggingar er viðsnúið torf eða gróðurþak á steypta plötu 

 

Frágangur / klæðning útveggja og þakflata: 

Á veggjum verður standandi skúffu klæðning úr glerfíberblöndu sem smellt er í álramma sem 

er festur upp með þykkum stál vinklum. Þak og svalagólf verða lögð forsteyptum flekum sem 

kemur ásteypulag á fyrir vatnshalla og þar ofan á dúkur, einangrun og gras eða grús. 

 

Gerð innveggja 

Innveggir, aðrir en steyptir, eru gips- og timburveggir 

 

Litaval utanhús 

Sjónsteypa er á svölum grá/ glerklæðning er með 70 % gegnsæi/ ál grátt og galvaniserað stál. 

 

Gerð glugga 

Gluggar eru álgluggakerfi úr álprófílum með rofinni kuldabrú og innbyggðu drenkerfi. Ýmist 

glerjaðir með einangrunargleri, sólstoppunargleri og F1 öryggisgleri. Gluggar skulu standast 

ákvæði gildandi Byggingarreglugerðar varðandi kólnunartölur.   

 

Klæðningar innanhúss – flokkur 

Veggklæðningar í flokki 1 og 2, Gólfefni í flokki G. 

 

Einangrun 

Sökklar og undir botnplötu       75 - 100 mm steinull eða plasteinangrun á fyllingu 

 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                                         Skýrsla 

SVF, Alþjóðleg tungumálamiðstöð - Horni Suðurgötu og brynjólfsgötu                             Almar Gunnar Sverrisson 

 

Síða 16 
 

Steyptir veggir                       150 mm steinull 

Einangrun þaka                         250mm plasteinangrun 

Kólnunartölur 

 

Hámarks U-gildi byggingarhluta samkvæmt byggingarreglugerð: 

 

Byggingarhluti    W / m²K 

Þak      0,2 

Útveggur     0,4 

Gluggar (vegið meðaltal)   2,0 

Hurðir      3,0 

Gólf á fyllingu    0,3 

Útveggir, (vegið meðaltal, g og h)  0,85 

 

Pípulagnir 

Lagnir: 

Í tæknirými í kjallara verð inntaksgrindur og aðrar tengigrindur pípulagna. Í tæknirými verður 

einnig aðal  loftræsisamstæða hússins ásamt lofræsistöð á þriðjuhæð. 

 

Frárennslislagnir: 

Allt frárennsli frá byggingunni tengist frárennsliskerfi Reykjavíkurborgar. Regnvatn frá þaki 

og plani tengist regnvatnskerfi Reykjavíkur. Lagnaefni fyrir frárennslis- og regnvatnsleiðslur 

innanhúss er steypujárn, en plast í grunni og lóð.  

 

 

Neysluvatnslagnir: 

Heitt neysluvatn verður upphitað kalt vatn, hitað í allt að 60°C í varmaskipti í tæknirými. 

Hringrás verður í kerfinu til að tryggja lágmarksbið eftir réttu hitastigi á öllum 

töppunarstöðum. Hitastýrð blöndunartæki verða notuð þ.a. hitastig við töppunarstaði verður 

ekki hærra en 43°C. Leiðslustofnar verða úr þunnveggja ryðfríu stáli með klemmdum 

tengistykkjum, en greinar í milliveggjum að einstaka töppunarstað úr ALPex, 
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Hitalagnir: 

Byggingin verður almennt hituð með gólfhita (t. d. Í miðrými/forsal, fyrirlestrar/fræða sölum 

og göngum), en í kennslustofum og öðrum almennum viðverurýmum verða ofnar. Bakrás 

hitaveitu verður nýtt til snjóbræðslu á göngustígum og bílastæðum fatlaðra. Gert verður ráð 

fyrir innspýtingu á heitu vatni í snjóbræðslu lagnir eftir þörfum. 

 

Loftræsing: 

Byggingin verður almennt með náttúrulegri loftræsingu um hljóðdeyfðar loftrásir í útvegg. 

Nema í bílakjallara, móttökueldhúsi, matsal, fyrirlestrarsölum og innrými verða þó með 

vélrænni loftræsingu. Loftinntak og útkast fyrir vélrænt kerfi er á þaki(fyrir utan útkast fyrir 

bílakjallara verður við suðurhlið á lóð) en loftræsisamstöður eru í tæknirými og á 3 hæð. 

Hönnun loftræsikerfa byggir á að kröfur reglugerða um styrk CO2 í innilofti verði uppfyllt. 

Brunavarnir 

Brunahönnun hússins er miðuð við notkunarflokk 2 (samkvæmt  9.1.3 gein 

byggingareglugerðar nr. 112/2012) og er skilgreind sem skóli og fólk geti bjargað sér án þess 

að þekkja flóttaleiðir. Skólinn er ein brunasamstæða, u, þ, b 2910 m², en skiptist í mörg 

brunahólf. Bílakjallari er svo sér brunasamstæða, u, þ, b. 1200 m² 

 

Brunahólf: 

Byggingin skiptist upp í nokkur  brunahólf  og skulu veggir vera að jafnaði EI60 með EI2 30-

CS hurðum. Gler í brunahólfandi veggjum og brunahólfandi hurðum verður E30 eða Ígildi 

E30 með tæknilegumhætti. Bílageymsla er sér brunasamstæða EI90. Brunastúkur eru á milli 

geymslu og kjallara með EI60 veggjum og EICS60 hurðum. 

 

Almennt: 

Miðrými/matsalur ásamt tengipöllum við miðstiga er eitt brunahólf. Stigahús er sér brunahólf.  

Tæknirými ásamt hjólageymslu og lóðréttum og láréttum lagnastokkum er sér brunahólf.   

Lyftu stokkur er sér brunahólf.  

Bílageymsla er sér brunahólf 
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Fyrsta hæð: 

Miðrými / fjölnota matsalur og upplifunar og fræðslusetur ásamt tengdum rýmum er eitt 

brunahólf.  

Skrifstofur og kennarastofa mynda eitt brunahólf. 

Móttökueldhús er sér brunahólf. 

Fyrirlestrarsalur er sér brunahólf 

 

Önnur og þriðja hæð: 

Hver kennslustofa verður sér brunahólf. 

Hver álma verður sér brunahólf  gagnvart miðrými. 

Bókasafn verður opið og eiginlega kallað opið lesrými sem bein tenging við matsal. 

Tungumálamiðstöð verður sér brunahólf. 

Skrifstofur stjórnenda, gestanemenda, húsvarðar, kennara og fundasalur mynda sér brunahólf. 

Opin og lokuð vinnurými  ásamt rannsóknar stofum mynda sér brunahólf. 

 

Brunaþol burðarvirkja: 

Brunamótstaða aðalburðarvirkja verður a.m.k R90. Brunamótstaða þakburðarvirkis verður 

a.m.k R60. Brunamótstaða burðarvirkis stiga verður a.m.k A-R30. Hæðaskil verða a.m.k 

REI90 milli hæða og a.m.k REI60 í miðrými 

 

Klæðningar: 

Loft og veggklæðningar verða í flokki 1. Gólfefni skulu uppfylla flokk G, upphengd loft 

verða úr A-efnum.Utanhúsklæðning og festingar eru í flokki 2. Þakklæðningar flokki T. Þök 

eru almennt viðsnúin torfþök á steypta plötu. 
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Flóttaleiðir: 

Almennt: 

Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf. Áhverri kennslustofu er BO. Hurðir 

frá matsal,andyri og stigahúsum og út skulu búnar neyðaropnunarbúnaði (panik). Í 

bílageymslu verður reykskynjari tengdur við sjálvirka ræsingu á blásar og bílsgeymsluhurð 

opnast sjálfkrafa við boð frá skynjara. 

Fyrsta hæð: 

Frá miðrými/fjölnota sal eru að minnsta kosti fjórar flóttaleiðir beint út. 

Frá eldhúsi eru tvær óháðar flóttaleiðir. Frá vigdísarstofu eru tvær óhæðar flóttaleiðir og 

önnur beint út. Frá starfsmannarými eru þrjár flóttaleiðir. Frá fyrirlestrarsal eru tvær óháðar 

flóttaleiðir.  

 

Önnur og þriðja hæð: 

Frá hverri kennslu álmu eru tvær óháðar flóttaleiðir 

Frá bókasafni eru tvær óháðar flóttaleiðir. 

Frá tungumálamiðstöð eru tvær óháðar flóttaleiðir. Frá skrifstofu og fundar herbergjum eru 

tvær flóttaleiðir. 

 

Brunaviðvörunarkerfi: 

Í húsinu er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð. Kerfið skal hafa 

viðurkennt númerað kerfi og uppsett í samræmi við reglur og leiðbeiningar 

brunamálastofnunar. Kerfið skal einnig þjónustað af viðurkenndum aðila 

 

Neyðarlýsing: 

Neyðar og flóttaleiðarlýsing skal uppsett í samræmi við teikningar og gildandi reglugerðir. 
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Slökkvikerfi: 

Sjálfvirku vatns slökkvikerfi í notkunarflokki 2  skal komið fyrir samkvæmt forskrift 

lagnahönnuðar. 

Slökkvitæki og kefli: 

Í allri byggingunni verður komið fyrir Slöngukeflum með að lágmarki 20 l/mín rennsli og 9 m 

kastlengd og skulu ná til allra horna og er staðsetning þeirra sýnd á aðaluppdráttum.Við hlið 

keflanna skal vera staðsett viðeigandi handslökkvitæki. 

Reyklosun: 

Reyklosun úr stigahúsi verður með opnanlegum gluggum a.m.k 0,25 m2 á hverri hæð og 

verða þeir tengdir við brunakerfi og opnast sjalfkrafa út frá boðum og með aðstoð 

rafmagnsmótora. Reyklosun frá miðrými verður með reykblásara. Reyklosun verður að öðru 

leiti með gluggum og hurðum. 

Vatnsúðakerfi: 

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi samkvæmt reglugerð nr. 39. Gr.laga nr. 75/2000 verður í öllu húsinu. 

Brunaþéttingar: 

Öll lagnagöt og og önnur göt á milli brunahólfa skulu þétt með viðurkenndum þéttiefnum og 

þanhólkum sem loka götum við rof lagna. Öll vinna við brunaþéttingu skal vera í samræmi 

við leiðbeiningar framleiðanda og vera viðurkennd af Brunamálastofnun. 

Viðhald: 

Allar viðgerðir og viðhald brunavarna hússins skulu vera framkvæmdar að viðurkenndum 

aðilum. 

Lóð 

Lögð er áhersla á gottt og öruggt aðgengi án hindrana. Reynt að hafa útisvæði með smá 

aðdráttarafli í huga til að fólk komi og eyði mögulegum tíma í útiveru við lærdómin á 
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blýðvirðisdögum og einnig fólk sem kemur til að heimsækja SVF í rannsóknarferð eða til að 

sækja fyrirlestur hjá einhverjum merkum einstakling.  

Bílastæði á lóð eru alls 610.  Þar af eru 3 fyrir framan stofnun vigdísar finnbogadóttur með 

þarfir fatlaða í huga.  Í bílakjallara eru 32 stæði og þar af eitt með þarfir fatlaðra í huga. 

Lýsing verður með öllum hellstu göngleiðum að inngöngum byggingarinnar. 

 

 

Aðgengi / Ferlimál 

Gott og öruggt aðgengi, án hindrana er að öllum inngöngum. Á öllum hurðum aðalinnganga 

verður sjálfvirkur opnunarbúnaður, sama gildir um hurðir að kennarasvæði og klösum. 

Umferðarmál dyra er að lágmarki 0,90 m. Þröskuldar við innganga hæð max, 25 mm annars 

verða engir þröskuldar í byggingunni nema felliþröskuldar. Ein lyfta verður í byggingunni, 

1,10 x 2,10 m að innanmáli , burðargeta 1000 kg . (13 persónur) og breidd dyra 0,90 m. 

 

Sorpskýli: 

Sorpskýli á lóð eru 4 fyrir ofan innkeyrslu bílakjallara  og er gert ráð fyrir sorpflokkun.  

 

Lýsing þessi hefur verið yfirfarin af burðarvirkishönnuði byggingarinnar til stað-festingar.  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaverkefni í byggingafræði                                                                         Skýrsla 

SVF, Alþjóðleg tungumálamiðstöð - Horni Suðurgötu og brynjólfsgötu                             Almar Gunnar Sverrisson 

 

Síða 22 
 

EINANGRUN/KÓLNUNARTÖLUR 

 

U gildi byggingarhluta: 

U-gildi einstakra byggingarhluta skal að minnsta kosti vera í samræmi við kröfur 

byggingarreglugerðar nr.112/2012. 

Útreikningur á U-gildum skal vera í samræmi við leiðbeiningar ÍST 66. 

 

Hámarks U-gildi byggingarhluta samkvæmt byggingarreglugerð: 

  

BYGGINGARHLUTI W/m²K 

Þak 0,15 

Útveggur 0,25 

Gluggar(vegið meðaltal) 1,7 

Hurðir 1,7 

Ofanljós 1,7 

Gólf 0,20 

Útveggir(vegið meðaltal,g o   0,80 

  

 

Reiknuð U-gildi byggingarhluta samkvæmt forskrift byggingarreglugerðar og ÍST 66: 

BYGGINGARHLUTI W/m²K 

Þak 0,108 

Útveggur 0,213 

Gluggar(vegið meðaltal) 1,7 

Hurðir 1,7 

Ofanljós 1,7 

Gólf 0,197 

Útveggir(vegið meðaltal,g o   0,521 

 

Heildar varmaþörf fyrstu hæðar: 173.784 W 

Meðaltals varmaþörf á M² : 98 W/m² 

 



Lokaverkefni í byggingafræði Viðaukar 

SVF, Alþjóðleg tungumálamiðstöð - Horni Suðurgötu og brynjólfsgötu Almar Gunnar Sverrisson 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 

Alþjóðleg tungumálamiðstöð 

     VIÐAUKAR 

     Maí 2013 



SVF, Alþjóða tungumálamiðstöð

Hönnunaráætlun. Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur.

Almar Gunnar Sverrisson Today's Date: föstudagur
(vertical red line)

Project Lead:

Start Date: þriðjudagur
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Almennt Almar Gunnar Sverrisson. 1.1.2013 5.5.2013 125 100% 89 125 0

1. Frumhönnun 1.1.2013 14.2.2013 45 100% 33 45 0
Upphaf verkefnisval 2.1.2013 6.1.2013 5 100% 3 5 0
ýmsar greiningar 15.1.2013 13.2.2013 30 100% 22 30 0
efnisval 15.1.2013 16.1.2013 2 100% 2 2 0
burður, lagnir og fleira 20.1.2013 8.2.2013 20 100% 15 20 0
Frumkostnaður og áætlanir 12.2.2013 14.2.2013 3 100% 3 3 0
Verkáætlun 10.2.2013 11.2.2013 2 100% 1 2 0

2. Byggingarnefndarteikningar 11.2.2013 2.4.2013 51 100% 37 51 0
Byggingaryfirvöld samsk 11.2.2013 12.2.2013 2 100% 2 2 0
Teikningar 12.2.2013 2.4.2013 50 100% 36 50 0
Burður 1.3.2013 2.3.2013 2 100% 1 2 0
tæknilegar útfærslur 2.3.2013 7.3.2013 6 100% 4 6 0
Byggingarnefndarsett 2.4.2013 2.4.2013 1 100% 1 1 0

3. Verkteikningar 2.4.2013 5.5.2013 34 100% 24 34 0
Þróun á vali efna 6.4.2013 7.4.2013 2 100% 0 2 0
útreikningar 18.4.2013 19.4.2013 2 100% 2 2 0

Greining og samsetning byggingarhluta 19.4.2013 19.4.2013 1 100% 1 1 0
Verkteikningar 2.4.2013 5.5.2013 34 100% 24 34 0

4. Útboðsgögn 20.4.2013 5.5.2013 16 100% 10 16 0
Útboðsform 20.4.2013 20.4.2013 1 100% 0 1 0
Útboðslýsing 18.4.2013 22.4.2013 5 100% 3 5 0
Verklýsing 23.4.2013 27.4.2013 5 100% 4 5 0
Kostnaðargreining 26.4.2013 28.4.2013 3 100% 1 3 0
Áætlun verktíma 28.4.2013 2.5.2013 5 100% 4 5 0

5. Frágangur og skil 5.5.2013 5.5.2013 1 100% 0 1 0
Útprentun 5.5.2013 5.5.2013 1 100% 0 1 0

Almar Gunnar Sverrisson
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25.1.2013
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Þarfagreining á rýmisþörf 

Mikilvægi rýma frá  1 - 10 

Aðstaða kennara 6 

Fyrirlestrarsalur 10 

Vigdísarstofa  10 

Fundarherbergi  8 

Kennslustofur  10 

Bókasafn og lesaðstaða  8 

Salerni  11 

Eldhús  8 

Lyfta  10 

Svalir  4 

Rannsóknarstofur 9 

Aðstaða fyrir nema fyrir utan kennslustofur 7 

Undirgögn 8 

Bílakjallari fyrir 40 bíla  9 

Ræstikompur og aðstaða 7 

Aðstaða fyrir húsvörð  8 

Tæknirými 8 

Matsalur og miðrými  9 

Aðgengi hreyfihamlaðra 10 

Garður  8 

Opin rými 6 



Áætlaðar stærðir á rýmum í stofnun vigdísar finnbogadóttur

Umferðarrými

Almenningsrými. Eitt stykki um 100m2

Andyri. Eitt andyri um 10m2

Kennslurými

Fyrirlestrasalur ásamt túlkaklefum (3). Einn fyrirlestrarsalur um 224 m2 sem rúmar um 120 

manneskjur.

Kennslustofur fyrir 40 nemendur. Tvær kennslustofur 78m2 að stærð samtals um 156m2 rúma 

80 nemendur samtals.

Kennslustofur fyrir 20 nemendur. Fjórar kennslustofur 40m2 að stærð samtals um 160m2 rúma 

80 nemendur samtals.

Kennslustofur fyrir 12 nemendur. Þrjár kennslustofur 16m2 að stærð samtals um 48m2 rúma 24 

nemendur samtals.

Kennslustofur fyrir 8 nemendur. Þrjár kennslustofur 12m2 að stærð samtals um 36m2 rúma 18 

nemendur samtals.

Stoðrými

Tækjaherbergi hjá kennslustofum. Eitt tækjaherbergi um 20 m2 að stærð

Tækjaherbergi á hæðum. Þrjú stykki eitt á hverri hæð um 8m2 að stærð samtals 24 m2

Önnur sérrými

Vigdísarstofa. Eitt rými sem nemur um 80 m2

Upplifunar og fræðslusetur. Eitt rými sem nemur um 110 m2

Tungumálamiðstöð. Eitt rými sem nemur um 80 m2 og áætlar um 50 persónur í rými

Heimasvæði tungumála. Eitt rými sem nemur um 170m2



Bóka- og gagnasafn. Eitt rými sem nemur um 50m2

Media herbergi. Eitt rými sem nemur um 16m2

Rannsóknarstofur. Tvær stofur sem eru 14m2 að stærð samtals 28m2

Vinnurými starfsfólks

Skrifstofa forstöðumanns SVF. Eitt rými um 14m2

Skrifstofa deildarforseta DET. Eitt rými um 14m2

Skrifstofa forstöðumanns þýðingarseturs. Eitt rými um 14m2

Skrifstofa forstöðumanns alþjóðl. tungumálamiðst. Eitt rými um 16m2

Skrifstofa Konfúsíusarstofnunar. Eitt rými um 14m2

Skrifstofur gestafræðinema – lokaðar. Þrjú rými um 12m2 samtals um 36m2

Skrifstofur kennara – lokaðar. Þrjátíu og átta rými sem nema um 12m2 að stærð og eru samtals 

456m2

Opið skrifstofurými DET. Eitt rými sem nemur um 25m2 með fjórum vinnustöðvum

Fundarherbergi 20 manna. Eitt rými sem nemur um 25m2

Kennarastofa. Eitt rými sem nemur um 25m2

Húsvarsla. Eitt rými sem nemur um 12m2

Vinnurými nema

Lesrými – lokað. Eitt rými sem nemur um 40m2

Lokað vinnurými doktorsnema. Eitt rými sem nemur um 50m2

Blautrými

Eldhús. Eitt rými sem nemur um 30m2 með tveimur vinnustöðvum

Athvarf starfsmanna í eldhúsi. Eitt rými sem nemur um 6m2

Kaffistofa. Eitt rými sem nemur um 50m2

Ræstimiðstöð. Eitt rými sem nemur um 15m2



Efnisgreining 

Álkæðning 

Athugasemd: Hentar ekki sem utanhúsklæðning á SVF þar sem hlutverk byggingar er að vera umhverfisvæn, falla vel inn í umhverfi og 
vera  falleg útlits og það er mitt mat að álklætt hús er ekkert fallegt, og er ekki að fara að falla vel inn í umhverfið. Þó svo efnið sé að 
stórum hluta talið umhverfisvænt vegna þess að það dugir mjög lengi og er hægt að endurvinna. Þá hefur það mikil áhrif á umhverfið við 
framleislu. 

Álklæðning 

Kólnunartala + Jákvætt 

Brunaþol + Jákvætt 

Umhverfisþættir - Neikvætt 

Ending og viðhald + Jákvætt 

Verð + Jákvætt 

Útlit - Neikvætt 

Skv Áliti hönnuðar - Neikvætt 

Öryggi + Jákvætt 

TOTAL 5 Stig 



Efnisgreining 

Timburklæðning 

Athugasemd: Timbur getur verið mjög stílhreint og fallegt sem utanhúsklæðning og myndi henta svona Skóla byggingu eins og SVF vel 
enn kanski ekki þessum byggingarstíll. Ending og viðhald kostnaðar samt. Og brunaþol lélegt.  

Timburklæðning 

Kólnunartala + Jákvætt 

Brunaþol - Neikvætt 

Umhverfisþættir + Jákvætt 

Ending og viðhald - Neikvætt 

Verð - Neikvætt 

Útlit / Hálfan 

Skv Áliti hönnuðar /Hálfan 

Öryggi + Jákvætt 

TOTAL  4 Stig 



Efnisgreining 

Glertrefjaklæðning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemd: Sýnileg jafnt sem gegnsæ bygging henntar vel inn í þetta umhverfi og kemur með svona skemmtilega tilbreytingu þar sem 
flestar byggingar sem eru í nánasta umhverfi hafa litla glugga og hleipa sem minst af sól í gegnum bygginguna að þá leyfir þetta 
klæðningarefni mönnum að fara mjög skemmtilegar leiðir til að fá birtu og sól inn í rými án þess þó að það trufli of mikið þar sem þessi 
glerklæðning hefur úr fjölbreyttum litum og eiginleikum glersins úr að velja. 

 

 

 

 Glertrefjaklæðning 

Kólnunartala + Jákvætt 

Brunaþol + Jákvætt 

Umhverfisþættir + Jákvætt 

Ending og viðhald + Jákvætt 

Verð + Jákvætt 

Útlit + Jákvætt 

Skv Áliti hönnuðar + Jákvætt 

Öryggi + Jákvætt 

TOTAL      8 Stig 



Efnisgreining 

   Múrhúð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemd: Múrhúðinn getur verið mjög endingargóð, en þarfnast viðhalds sem er mjög kostnaðarsamt. Útlit er ekki alveg það sem 
hönnuður eða arkitektar vilja og gæti gert þessa tilteknu byggingu mjög ljóta í útliti.  

 

 

 Múrhúðun 

Kólnunartala + Jákvætt 

Brunaþol + Jákvætt 

Umhverfisþættir + Jákvætt 

Ending og viðhald - Neikvætt 

Verð + Jákvætt 

Útlit - Neikvætt 

Skv Áliti hönnuðar - Neikvætt 

Öryggi + Jákvætt 

TOTAL     5 Stig 



Verksamningur milli verkkaupa og 
hönnuðar 

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

Verkkaupi: ________Háskóli íslands________________ kt. _________XXXXXX-XXXX_________ 

Verktaki, hönnuður: , ___Almar Gunnar Sverrisson______________kt. ___281088-2979________ 

1. grein

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður Nybyggingar og lóðar á Stofnun Vigdísar finnbogadóttur í erlendum 
tungumálum  á verkinu: Nýbygging 

_ 

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við óskir 
verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög 
nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með síðari breytingum. Sjá t.d. gr 4.1.1 úr byggingarreglugerð 
ársins 2012 hér að neðan.  

Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli 

Hönnuðir 

Gr. 4.1.1 

Ábyrgð og hlutverk hönnuða. 

Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um mannvirki, skulu gera aðal- 
og séruppdrætti hver á sínu sviði. 
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega unnin 
og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um mannvirki og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, 
verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita 
uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína. 
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við aðaluppdrætti 
og skal hann árita á uppdrætti sína síðustu dagsetningu og útgáfu þeirra aðaluppdrátta sem 
hann hefur samræmt sína hönnun við. 
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar sem leggur 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði laga um 
mannvirki og reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra. 
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa staðfestingu 
þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. 
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að leggja 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda. 

2. grein

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum. Einnig í samræmi við gæðahandbók 
sem hönnuður 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: _15,500,000_________________________________________________________ 

Segi og skrifa: Fimmtán og hálfa milljín króna 

4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna: 607___ stig. 

Verkið skal verðbætast þannig: Greiðslur til verktaka fylgja stöðu byggingarvísitölu hvers mánaðar___________ 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða inn á 
bankareikning verktaka nr: 222-26-7209 í ___Sjávarútvegsbankinn 
ehf___________________________________________ 

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: 03 desember 2012 

að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,15 % af samningsupphæðinni á dag. 

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: __Héraðdómi Norðurlands eystra________________________________ 

Undirskriftir:  



20.11.2012_________Háskólinn í Reykjavík_____________________ 

Staður og dagsetning 

______Háskóli íslands_ _Almar Gunnar Sverrisson_________ 

Undirskrift verkkaupa Undirskrift verktaka 

Vitundarvottar: 

___Sturla Ásgeirsson________________ kt: _______________ 

___Kristinn Jónsson________________ kt: _______________ 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

1. Gæðakerfi

2. ______________________________________________



Verslunar og skrifstofuhús á þrem/fjórum hæðum úr steinst.

Samtals (Yfirlit)

Sundurliðun

 Stöðluð áætlun

Brúttóflötur (m2): 5200
Brúttórúmmál (m3): 16640,00
Áætlun dags.: 11.02.2013

Liður Alls
ALMENNT 219.836.240 Kr.
JARÐVINNA 34.370.752 Kr.
BURÐARVIRKI 250.348.097 Kr.
LAGNIR 69.080.841 Kr.
RAFORKUVIRKI 109.208.616 Kr.
FRÁGANGUR INNANHÚSS 356.229.728 Kr.
FRÁGANGUR UTANHÚSS 141.554.487 Kr.
FRÁGANGUR LÓÐAR 21.205.600 Kr.

Samtals: 1.201.834.361 Kr.

Liður nr. Lýsing Magn Eining Kr./Ein. Alls
ALMENNT
00.01.00.00 GATNAGERÐARGJÖLD
00.01.02.38 Gatnaggj. atvinnuhúsnæðis 5200,000 m2 17.025 88.530.000 Kr.

00.02.00.00 HÖNNUN OG TEIKNINGAR
00.02.02.13 Hönnun skrifst ogverslh. meðal, heild 16640,00

0
m3 2.447 40.718.080 Kr.

00.02.04.13 Eignask.yfirl. fyrir skrift/verslh. nýb. 16640,00
0

m3 86 1.431.040 Kr.

00.04.00.00 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
00.04.04.02 Byggingastjórn, meðalverk (1,50%) 5200,000 m2 3.072 15.974.400 Kr.

00.05.00.00 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
00.05.02.21 Aðstaða og rekst. aðst, meðalverk,

1,7%
5200,000 m2 5.480 28.496.000 Kr.

00.05.05.21 Ófyrirséð, meðalstór verk 4160,000 m2 10.742 44.686.720 Kr.

Samtals: 219.836.240
Kr.

JARÐVINNA
01.01.00.00 GRÖFTUR
01.01.02.12 Gröftur og brottflutningur, meðalverk 4680,000 m3 1.321 6.182.280 Kr.

01.03.00.00 FYLLINGAR



01.03.02.02 Fylling m/efnisflutn., grús, meðalverk. 1352,000 m3 2.758 3.728.816 Kr.
01.03.02.22 Fylling með efnisfl. og þj., meðalverk 3900,000 m3 3.701 14.433.900 Kr.
01.03.03.05 Grafa f/lögn, sanda fylla og þjappa 676,000 m 5.579 3.771.404 Kr.

01.04.00.00 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
01.04.02.19 Einangr. u/botnpl. 125 mm pl. 24

kg/m3
1872,000 m2 3.341 6.254.352 Kr.

Samtals: 34.370.752 Kr.

BURÐARVIRKI
02.01.00.00 STEYPUMÓT
02.01.02.03 Mót, sökklar, slétt mót (einf. byrði) 1040,000 m2 7.053 7.335.120 Kr.
02.01.02.07 Mót, súluundirst 150x150-35x35 26,000 stk. 18.227 473.902 Kr.
02.01.03.03 Mót, veggir, slétt/hefl kl.(einf.byrði) 9360,000 m2 7.053 66.016.080 Kr.
02.01.03.25 Mót, f/súlum 30x30 cm/d=40 cm 208,000 m 11.300 2.350.400 Kr.
02.01.05.01 Mót, u/plötu venjul. lofthæð 780,000 m2 5.629 4.390.620 Kr.
02.01.05.60 Stigi í steypta pl. viðbót 15,600 stk. 81.480 1.271.088 Kr.

02.02.00.00 STEYPUSTYRKTARSTÁL
02.02.02.35 Bendistál, k10 til k25 mm, meðaltal 156000,0

00
kg 291 45.396.000 Kr.

02.03.00.00 STEINSTEYPA
02.03.02.13 Steinsteypa S-200, meðalverk

(C20/25)
488,800 m3 27.196 13.293.405 Kr.

02.03.02.23 Steinsteypa S-250, meðalverk
(C25/30)

1196,000 m3 28.838 34.490.248 Kr.

02.05.00.00 TRÉVIRKI.
02.05.10.33 Límtrésbitar 11,5x46,7 cm, uppk.

m/fest.
156,000 m 28.213 4.401.228 Kr.

02.06.00.00 FORSTEYPTAR EININGAR
02.06.03.05 Holplötur 210 mm þykkar 3120,000 m2 13.531 42.216.720 Kr.

02.07.00.00 ÞAK
02.07.02.03 Kjöljárn úr stáli m/þéttingu 156,000 m 4.863 758.628 Kr.
02.07.02.13 Skotrenna úr stáli m/þéttingu 52,000 m 5.562 289.224 Kr.
02.07.03.05 Bárujárn, 0,5 mm,litað, 0,2mm

plastisol
1924,000 m2 6.448 12.405.952 Kr.

02.07.03.40 Þaktúða. 2,000 stk. 34.075 68.150 Kr.
02.07.10.07 Rennur úr pl. o125 mm, m/rennb.c/c

60
208,000 m 5.840 1.214.720 Kr.

02.07.12.07 Þaknf.rör, pl.o80 mm, m/fest c/c 100
mm

260,000 m 4.318 1.122.680 Kr.

02.07.15.03 Borðaklæðning 2,5 cm, nýtt timbur 1924,000 m2 3.732 7.180.368 Kr.
02.07.17.01 Þakpappi 1924,000 m2 470 904.280 Kr.
02.07.21.13 Plaströr 40 mm m/neti (útloftun) 312,000 stk. 1.146 357.552 Kr.
02.07.40.03 Sperrur, 50x150 mm, c/c 60 cm 1924,000 m2 2.293 4.411.732 Kr.

Samtals: 250.348.097
Kr.

LAGNIR
03.01.00.00 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
03.01.02.07 Heimæðagjald fjölbhús/atvhúss

(breytl.)
1,000 stk. 877.306 877.306 Kr.

03.01.03.01 Frárennslislögn o100 mm PVC, heild 520,000 m 4.233 2.201.160 Kr.
03.01.03.02 Frárennslislögn o150 mm PVC, heild 468,000 m 6.195 2.899.260 Kr.
03.01.04.01 Jarðvatnslögn o100 mm PVC, heild 468,000 m 3.795 1.776.060 Kr.
03.01.12.05 Stútur upp úr jörð/plötu o100 mm

PVC
67,600 stk. 3.633 245.591 Kr.

03.01.15.02 Frárennslislögn, o150 mm, steinn,
heild

52,000 m 12.396 644.592 Kr.

03.01.26.30 Hreinsibrunnur, o1000 (h =2,2 m),
steinn

2,000 stk. 194.491 388.982 Kr.



03.01.26.55 Lok á hreinsibrunn, steinst. 500-600
mm

2,000 stk. 8.365 16.730 Kr.

03.01.48.05 PEH o63 mm, lögn með söndun, án
jarðv.

67,600 m 1.053 71.183 Kr.

03.01.54.02 Frárennslisl. innanh. (heild) o50
mm,PP

52,000 m 3.524 183.248 Kr.

03.01.54.04 Frárennslisl. innanh. (heild) o100
mmPP

104,000 m 6.637 690.248 Kr.

03.01.68.05 Gólfniðurfall með o40/50 mm
hliðarstút

41,600 stk. 13.229 550.326 Kr.

03.01.80.01 Lekaprófun 15,600 stk. 21.339 332.888 Kr.

03.02.00.00 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
03.02.02.10 Heimæðagjald o100 mm (td. stórt

fjölbh.)
1,000 stk. 1.136.289 1.136.289 Kr.

03.02.02.30 Byggingarvatn sérstaklega, án jarðv. 1,000 krana 77.088 77.088 Kr.
03.02.16.03 Álpex-lögn með teng. og ein. o14 mm 260,000 m 4.049 1.052.740 Kr.
03.02.16.05 Álpex-lögn með teng. og ein. o16 mm 156,000 m 4.348 678.288 Kr.
03.02.16.11 Álpex-lögn með teng. og ein. o25 mm 156,000 m 6.010 937.560 Kr.
03.02.16.13 Álpex-lögn með teng. og ein. o32 mm 312,000 m 7.413 2.312.856 Kr.
03.02.16.15 Álpex-lögn með teng. og ein. o40 mm 52,000 m 9.459 491.868 Kr.
03.02.25.05 Einstreymisloki o32 mm 1,000 stk. 4.934 4.934 Kr.
03.02.29.09 Kúluloki o25 mm 52,000 stk. 3.529 183.508 Kr.
03.02.29.13 Kúluloki o40 mm 10,400 stk. 7.393 76.887 Kr.
03.02.31.01 Tæmingarlokar o10/o15 mm 1,000 stk. 2.579 2.579 Kr.
03.02.31.51 Loftpúðar o20 mm 62,400 stk. 3.560 222.144 Kr.
03.02.80.01 Prófanir á lögn og skolun (eitt kerfi) 15,600 stk. 11.730 182.988 Kr.

03.03.00.00 HITA- OG KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
03.03.02.04 Inntak hitaveitu o40 mm (5000-13000

m3)
1,000 stk 919.825 919.825 Kr.

03.03.06.01 Svört stálrör, o10 mm m/tengjum og
ein.

520,000 m 3.562 1.852.240 Kr.

03.03.06.02 Svört stálrör, o15 mm m/tengjum og
ein.

312,000 m 3.887 1.212.744 Kr.

03.03.06.03 Svört stálrör, o20 mm m/tengjum og
ein.

780,000 m 4.386 3.421.080 Kr.

03.03.06.04 Svört stálrör, o25 mm m/tengjum og
ein.

280,800 m 4.984 1.399.507 Kr.

03.03.06.05 Svört stálrör, o32 mm m/tengjum og
ein.

52,000 m 5.809 302.068 Kr.

03.03.06.06 Svört stálrör, o40 mm m/tengjum og
ein.

31,200 m 6.884 214.781 Kr.

03.03.06.07 Svört stálrör, o50 mm m/tengjum og
ein.

31,200 m 9.001 280.831 Kr.

03.03.20.10 Stálofnar m/stillité og loftskrúfu 260000,0
00

W 42 10.920.000 Kr.

03.03.23.04 Gólfgeislalögn o25 mm, pex 312,000 m 687 214.344 Kr.
03.03.26.23 Ofnlokar (Danfoss) o10 FJVR 260,000 stk. 9.127 2.373.020 Kr.
03.03.30.07 Einstreymisloki o50 mm 1,000 stk. 9.141 9.141 Kr.
03.03.34.05 Sía o32 mm 1,000 stk. 10.314 10.314 Kr.
03.03.36.01 Tæmingarlokar o10/o15 mm 15,600 stk. 2.579 40.232 Kr.
03.03.38.07 Kúluloki o20 mm 26,000 stk. 2.935 76.310 Kr.
03.03.38.09 Kúluloki o25 mm 15,600 stk. 3.529 55.052 Kr.
03.03.38.15 Kúluloki, o50 mm 5,200 stk 9.958 51.782 Kr.
03.03.40.02 Öryggis/áfyllingarloki, samb. o20 mm 15,600 stk. 5.998 93.569 Kr.
03.03.42.21 Vatnshita- og þrýstingsmælir 3,000 stk. 7.339 22.017 Kr.
03.03.50.03 Slaufuloki, o32 mm, (Danf) 1,000 stk. 154.947 154.947 Kr.
03.03.50.09 Þrýstijafnari AVP (Danf), o32 mm 1,000 stk 185.863 185.863 Kr.
03.03.56.01 Hringrásadæla o15,25 kpa,24 l/mín 2,000 stk. 35.272 70.544 Kr.
03.03.58.05 Varmaskiptir, 6 kW, án stýringar 1,000 stk 38.433 38.433 Kr.
03.03.80.01 Prófanir á lögn (eitt kerfi) 15,600 kf 17.657 275.449 Kr.



03.03.80.11 Stillingar á lögn (eitt kerfi) 15,600 kf 31.371 489.388 Kr.

03.05.00.00 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
03.05.02.04 Sturtukl. 80x80 cm m/blt. venjulegur 26,000 stk 248.463 6.460.038 Kr.
03.05.04.05 Handlaug í borð m/blöndunart. og tilh. 52,000 stk. 118.545 6.164.340 Kr.
03.05.05.10 Vatnssalerni upphengt m/soppkr.

o.tilh.
52,000 stk. 133.404 6.937.008 Kr.

03.05.06.01 Eldhúsvaskur m/blöndunart, vatnsl.
oth.

10,400 stk. 93.565 973.076 Kr.

03.05.10.01 Ræstivaskur m/fötugr. blt., vatnsl. oth. 15,600 stk. 87.079 1.358.432 Kr.
03.05.19.02 Gólfniðurfall með o40/50 mm,

hliðarstút
52,000 stk. 19.620 1.020.240 Kr.

03.05.70.01 Brunaslanga á kefli í skáp, 25 m 20,800 stk. 156.102 3.246.922 Kr.

Samtals: 69.080.841 Kr.

RAFORKUVIRKI
04.01.00.00 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
04.01.02.04 Inntak rafmagns 200 A 1,000 stk. 721.252 721.252 Kr.
04.01.04.03 Inntaks/ídráttarpípa o32, án jarðv.

PEH
208,000 m 938 195.104 Kr.

04.01.04.05 Inntaks/ídráttarpípa o40, án jarðv.
PEH

130,000 m 1.067 138.710 Kr.

04.01.08.01 Pípur í steypu o16 mm, heild 2652,000 m 503 1.333.956 Kr.
04.01.08.02 Pípur í steypu o20 mm, heild 520,000 m 644 334.880 Kr.
04.01.16.11 Vírlásar f/10 mm steyputeina 208,000 stk. 692 143.936 Kr.

04.02.00.00 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
04.02.02.21 Pípur o16 mm í stgr./timburgrind,

heild
8424,000 m 510 4.296.240 Kr.

04.02.02.22 Pípur o20 mm í stgr./timburgrind,
heild

1820,000 m 629 1.144.780 Kr.

04.02.02.23 Pípur o25 mm í stgr./timburgrind,
heild

1040,000 m 788 819.520 Kr.

04.02.03.21 Loftadósir með loki 676,000 stk. 1.836 1.241.136 Kr.
04.02.03.27 Veggjadósir með loki 468,000 stk. 1.713 801.684 Kr.
04.02.03.35 Tengla- og rofadósir með loki 3484,000 stk. 1.720 5.992.480 Kr.
04.02.15.17 Töflukassi, 500x700x140 mm 26,000 stk. 44.716 1.162.616 Kr.
04.02.15.23 Töflukassi, 800x1200x140 mm 1,000 stk. 81.947 81.947 Kr.
04.02.16.15 Greinikassi, 500x600x140 mm 52,000 stk. 24.586 1.278.472 Kr.
04.02.17.06 Tengikassi, 200x300x70 mm 26,000 stk. 8.356 217.256 Kr.

04.03.00.00 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
04.03.02.01 Vinnuraflögn 5200,000 m2 74 384.800 Kr.
04.03.07.01 Tenglar 16 A 1612,000 stk. 2.353 3.793.036 Kr.
04.03.07.10 Tenglar 20 A 52,000 stk. 3.315 172.380 Kr.
04.03.10.01 Einfaldur rofi m/loki 1404,000 stk. 1.377 1.933.308 Kr.
04.03.10.12 Samrofi með loki, tvöfaldur 140,400 stk 2.541 356.756 Kr.
04.03.33.03 Ídráttarvír, 1,5 mm 34892,00

0
m 146 5.094.232 Kr.

04.03.33.04 Ídráttarvír, 2,5 mm 2288,000 m 200 457.600 Kr.
04.03.33.05 Ídráttarvír, 4,0 mm 1924,000 m 281 540.644 Kr.
04.03.33.06 Ídráttarvír, 6,0 mm 1144,000 m 422 482.768 Kr.
04.03.33.07 Ídráttarvír, 10,0 mm 208,000 m 614 127.712 Kr.
04.03.33.08 Ídráttarvír, 16,0 mm 364,000 m 951 346.164 Kr.
04.03.33.10 Ídráttarvír, 25,0 mm 52,000 m 1.609 83.668 Kr.
04.03.35.01 Girni 1404,000 m 47 65.988 Kr.
04.03.36.03 Tengi 2,5 mm2 5876,000 stk. 428 2.514.928 Kr.
04.03.37.01 Tenging í töflu sérstaklega 52,000 stk. 28.781 1.496.612 Kr.
04.03.38.01 Sjálfvör, 1x10-16 A 468,000 stk. 2.469 1.155.492 Kr.
04.03.39.09 Lekaliði 4x63 A 500 mA 52,000 stk. 37.427 1.946.204 Kr.
04.03.59.01 Grunnskaut á vatnsinntak, venjul. 1,000 stk. 8.372 8.372 Kr.
04.03.75.05 Skýrslugerð, handbækur og kennsla 5200,000 m2 79 410.800 Kr.



04.04.00.00 LAMPAR OG TÆKI:
04.04.11.20 Ljós á baði/snyrtingu 52,000 stk. 14.424 750.048 Kr.
04.04.11.30 Ljós í loft, 2x18 W 52,000 stk. 16.878 877.656 Kr.
04.04.11.40 Ljós í loft, 2x36 W 2080,000 stk. 26.361 54.830.880 Kr.
04.04.12.05 Útiljós 58 W 62,400 stk. 17.669 1.102.546 Kr.

04.05.00.00 SMÁSPENNA
04.05.14.35 Krossbretti 24 porta, 8 pinna, UTB 52,000 stk. 20.638 1.073.176 Kr.
04.05.18.03 Símastrengur, skermaður, 4x2x0,6

mm
5200,000 m 569 2.958.800 Kr.

04.05.18.21 Dyrasímastrengur 520,000 m 515 267.800 Kr.
04.05.19.05 Símatengill með loki 1x. 260,000 stk 5.614 1.459.640 Kr.
04.05.23.20 Dyrasímastöð 24 hn. m/tilh. búnaði 1,000 stk. 121.662 121.662 Kr.
04.05.25.01 Dyrasímtól með opnun + bjöllu 52,000 stk. 20.663 1.074.476 Kr.
04.05.26.01 Rafopnun á skrá 1,000 stk. 6.599 6.599 Kr.
04.05.51.51 Reykskynjarar, optiskir 260,000 stk. 13.115 3.409.900 Kr.

Samtals: 109.208.616
Kr.

FRÁGANGUR INNANHÚSS
05.01.00.00 MÚRVERK:
05.01.02.01 Vírhögg, viðgerðir og holufylling vegg. 3120,000 m2 975 3.042.000 Kr.
05.01.02.02 Viðgerðir og holufylling lofta 4056,000 m2 801 3.248.856 Kr.
05.01.12.01 Gólfílögn, 40 mm 1092,000 m2 2.859 3.122.028 Kr.
05.01.12.10 Gólfílögn í tröppur - viðbót 104,000 m2 3.684 383.136 Kr.
05.01.15.04 Flotgólf, 30 mm (m/dælingu) -

Anhydrite
4056,000 m2 4.029 16.341.624 Kr.

05.02.00.00 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
05.02.02.15 Innv.70/60 stgr.2x2 13mm gpl.ein.

EI60
3692,000 m2 13.790 50.912.680 Kr.

05.02.12.05 Þolplast í loft, 0,2 mm 1456,000 m2 621 904.176 Kr.
05.02.16.51 Þakull með vindpappa, 250 mm 1456,000 m2 4.069 5.924.464 Kr.
05.02.18.01 Sólbekkur pl/spónl. 234,000 m 11.769 2.753.946 Kr.
05.02.21.01 Kerfisloft, 600x600 mm plata, sýnil gr. 3952,000 m2 10.432 41.227.264 Kr.
05.02.22.01 Loftagr. u/sperrur, 34x45mm c/c 600

mm
1456,000 m2 1.918 2.792.608 Kr.

05.02.25.33 Loftaklæðning, gipsplötur 13 mm 1456,000 m2 3.710 5.401.760 Kr.

05.03.00.00 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI:
05.03.02.03 Handrið úr járni, nælonhúðað 156,000 m 92.416 14.416.896 Kr.
05.03.08.27 Loftrör, o100 mm, blikk, m/teng. 312,000 m 10.971 3.422.952 Kr.
05.03.08.29 Loftrör, o160 mm, blikk, m/teng. 78,000 m 14.024 1.093.872 Kr.
05.03.08.31 Loftrör, o200 mm, blikk m/teng. 52,000 m 16.010 832.520 Kr.
05.03.08.32 Loftrör, o250 mm, blikk, m/teng. 52,000 m 18.010 936.520 Kr.
05.03.08.33 Loftrör, o315 mm, blikk m/teng. 52,000 m 26.515 1.378.780 Kr.
05.03.08.34 Loftrör, o400 mm, blikk m/teng. 52,000 m 35.232 1.832.064 Kr.
05.03.08.35 Loftrör, o500 mm, blikk m/teng. 67,600 m 52.888 3.575.229 Kr.
05.03.22.45 Útsogsrist, ristv. 400x600x200 mm

m/neti
5,200 stk. 61.517 319.888 Kr.

05.03.26.01 Flotristar v/blásara 300x300 mm 5,200 stk. 87.763 456.368 Kr.
05.03.27.16 Innbl.dreifarar, Lindab DVA, max. 30

dB
20,800 stk. 34.970 727.376 Kr.

05.03.27.18 Innbl.dreifarar, Lindab PCA, max. 35
dB

31,200 stk. 37.912 1.182.854 Kr.

05.03.32.23 Útsogsventill, Bacho GPD o160 mm 5,200 stk. 11.701 60.845 Kr.
05.03.34.20 Þakhetta, Nordic vent. HJE 315 10,400 stk. 315.709 3.283.374 Kr.
05.03.34.30 Þakháfur, barðaventill 600x400 mm 1,000 stk 558.977 558.977 Kr.
05.03.39.13 Þakblásari, 1500 m3/klst 5,200 stk. 353.697 1.839.224 Kr.
05.03.40.45 Blásarasamstæða 1.000 l/s við 300

Pa
1,000 stk. 2.939.666 2.939.666 Kr.

05.03.44.19 Hljóðgildra o315x900 mm 5,200 stk 43.028 223.746 Kr.



05.03.44.25 Hljóðgildra o500x900 mm með baffla 5,200 stk. 60.007 312.036 Kr.
05.03.44.27 Hljóðgildra o630x900 mm með baffla 5,200 stk. 80.780 420.056 Kr.
05.03.60.21 Spjaldloka, handstýrð,  o630 mm 5,200 stk. 66.602 346.330 Kr.
05.03.60.45 Spjaldlokumótor, Staafa AUH 20/f/2 5,200 stk. 268.914 1.398.353 Kr.
05.03.64.01 Gaumlúga 15,600 stk. 17.032 265.699 Kr.
05.03.72.03 Þéttleikaprófun stokka, meðalst. kerfi 1,000 heild 228.446 228.446 Kr.
05.03.74.05 Stilling loftkerfa 1,000 heild 301.912 301.912 Kr.
05.03.75.05 Rekstrargögn fyrir loftræstikerfi 5200,000 m2 96 499.200 Kr.
05.03.80.01 Lyfta 400 kg, grunnverð 1,000 stk. 5.982.176 5.982.176 Kr.
05.03.80.02 Lyfta 400 kg, viðbót fyrir hverja hæð 3,000 stk. 1.160.955 3.482.865 Kr.
05.03.80.10 Lyfta 600 kg, grunnverð 1,000 stk. 6.759.458 6.759.458 Kr.
05.03.80.11 Lyfta 600 kg, viðbót fyrir hverja hæð 4,000 stk. 1.250.779 5.003.116 Kr.

05.04.00.00 MÁLUN INNANHÚSS:
05.04.18.02 Málun innv. gifs, sp. gr. + 2 umf. plm. 7384,000 m2 2.013 14.863.992 Kr.
05.04.20.01 Mál. á slétt ssp. gr. 2 umf. plm. veggir 4888,000 m2 945 4.619.160 Kr.
05.04.20.02 Mál. á slétt sandsp. gr. 2 umf plm. loft 4056,000 m2 797 3.232.632 Kr.
05.04.30.03 Málun grófhúðaðra lofta, gr+2umf plm 4056,000 m2 973 3.946.488 Kr.
05.04.59.13 Sandspörtlun veggja - slétt 4888,000 m2 1.358 6.637.904 Kr.
05.04.59.14 Sandspörtlun lofta - slétt 4056,000 m2 1.164 4.721.184 Kr.
05.04.63.01 Borði á samskeyti á gifspl.+ spörsl.+

gr
7384,000 m2 462 3.411.408 Kr.

05.04.70.02 Málun gólfa, rykbinding 4056,000 m2 290 1.176.240 Kr.
05.04.74.21 Málun gólfa, epoxy, gr + 2 umf 520,000 m2 1.533 797.160 Kr.
05.04.82.01 Málun glugga/hurðak. gr + 2 umf 3868,800 m 486 1.880.237 Kr.

05.05.00.00 INNRÉTTINGAR
05.05.02.07 Innihurð, ljós spónn, m/ísetningu,

meðal
239,200 stk. 113.093 27.051.846 Kr.

05.05.02.15 Innihurð, EI30, spónl, m/ísetningu 208,000 stk. 154.266 32.087.328 Kr.
05.05.04.12 Innri hurð í aðalinng. m/karmi, meðal 2,000 stk. 329.585 659.170 Kr.
05.05.13.03 Hurðapumpa, vönduð 20,800 stk. 61.389 1.276.891 Kr.
05.05.30.03 Eldhúsinnrétting, undirskápur

vandaður
31,200 m 122.549 3.823.529 Kr.

05.05.30.06 Eldhúsinnrétting, yfirskápur vandaður 31,200 m 69.891 2.180.599 Kr.
05.05.45.01 Póstkassar, acryl 41,600 stk. 16.215 674.544 Kr.

05.07.00.00 DÚKAR OG TEPPI
05.07.02.22 Dúkur linoleum, 2,5 mm 3952,000 m2 7.664 30.288.128 Kr.

05.08.00.00 FLÍSAR
05.08.02.03 Flísar á gólf, meðal 416,000 m2 18.963 7.888.608 Kr.
05.08.05.02 Flísar á vegg, meðal (leirfl) 260,000 m2 18.759 4.877.340 Kr.

Samtals: 356.229.728
Kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS
07.01.00.00 MÚRVERK UTANHÚSS
07.01.04.05 Vírhögg , holuf. og sementsk.

(sökklar)
1040,000 m2 949 986.960 Kr.

07.02.00.00 TRÉSMÍÐI.
07.02.26.01 Álklæðning lituð profíll/bára, 0,7 mm 1040,000 m2 7.232 7.521.280 Kr.
07.02.30.21 Einangrun, 150 mm,80 kg/m3, fest

m/díbl
1040,000 m2 6.769 7.039.760 Kr.

07.02.33.17 Vatnsbretti, ál 234,000 m 6.335 1.482.390 Kr.
07.02.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 780,000 m 5.998 4.678.440 Kr.
07.02.51.05 Músanet, álnet 4 mm, beygt í vinkil 104,000 m2 3.282 341.328 Kr.
07.02.55.05 Þakk. 40+30 cm (grind og klæðning) 405,600 m 7.567 3.069.175 Kr.
07.02.70.01 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60 1040,000 m2 7.750 8.060.000 Kr.

07.04.00.00 MÁLUN UTANHÚSS.
07.04.18.02 Málun þakbrúnakants, 2 umf 280,800 m2 1.724 484.099 Kr.



07.04.28.01 Málun glugga/hurðak. gr+2 umf 3868,800 m 327 1.265.098 Kr.

07.05.00.00 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
07.05.07.01 Plastgluggar lítil fög 520,000 m 12.946 6.731.920 Kr.
07.05.08.15 Álgluggar fastir/opnanlegir 3900,000 m 16.631 64.860.900 Kr.
07.05.08.35 Álhurð tvöföld m/karmi og

hurðarpumpu
2,000 stk. 588.993 1.177.986 Kr.

07.05.30.22 Gler og glerjun m/tvöföldu K-gleri 1196,000 m2 25.775 30.826.900 Kr.
07.05.30.65 Öryggisgler m/filmu 8mm - viðbót 182,000 m2 12.922 2.351.804 Kr.
07.05.70.01 Gustlokun 140,400 stk. 4.818 676.447 Kr.

Samtals: 141.554.487
Kr.

FRÁGANGUR LÓÐAR
08.01.00.00 JARÐVINNA
08.01.02.01 Gröftur og brottflutningur 2600,000 m3 1.902 4.945.200 Kr.
08.01.03.01 Fylling og þjöppun, 70 cm 3640,000 m2 4.210 15.324.400 Kr.
08.01.05.01 Grófjöfnun lóðar 2600,000 m2 360 936.000 Kr.

Samtals: 21.205.600 Kr.

ALLS: 1.201.834.361
Kr.



Schindler Passenger Lifts

Schindler 5400 AP
Machine-Room-Less Configuration  
Planning Data

Hönnun á lyftu fylgja pælingar með hvernig lyftu skal hafa og er betra að hafa það á 
hreinu því það er oft ekki aftur snúið þegar lyftustokkurinn er kominn upp og er hér 
sýnt hvaða lyftu viðkomandi valdi enn tekið skal fram að viðkomandi verk er 
ríkisframkvæmd þannig það er ekki leifilegt að velja einhvern sérstakan framleiðanda 
enn menn verða að sýna fram á þessa greiningu svona þar sem lyftur eru eins 
fjölbreyttar og þær eru margar

Lyftugreining



Schindler 5400 AP MRL

Schindler 5400 AP MRL Planning Data

Load Speed Car (mm) Door (mm) Shaft (mm) Overtravel (mm) Pit Depth (mm) Reaction Load (kN) Motor Voltage Circuit 
Breaker per 
elevator

Power Supply 
Capacity (kVA)

Starting 
power per 
elevator

Heat Dissipati-
on per elevator 

(m/s) (W x D) (W x D) (W x D) (V) (kVA)(kg) Pers EN81
CP2:
2000 CNS Malaysia EN81

CP2:
2000 CNS Malaysia F6 F8 F9 F10 F14 F15 F16+17 F18 (kW) (A)

1 
unit

2 
units

3 
units

4 
units (kW) (kcal/h)

1000 13/15 1.0  1600 x 1400  900 x 2100  2200 x 1900 4100 4500 4250 4500 1450 1600 1500 1550 37 66 100 81 24 13 133 60 6.7 220-230 63 14 25 38 50 21 0.88 758

 1000 x 2100  2250 x 1900 380-415 40

 1100 x 2100  2400 x 1900 460 25

 1600 x 1550  900 x 2100  2200 x 2000

 1000 x 2100  2250 x 2000

 1100 x 2100  2400 x 2000

 1100 x 2100  900 x 2100  2000 x 2550

1.6  1600 x 1400  900 x 2100  2200 x 1900 4150 4600 4650 4400 1500 1650 2100 1600 55 107 100 81 36 20 205 110 10.7 220-230 63 19 35 51 67 30 1.41 1211

 1000 x 2100  2250 x 1900 380-415 40

 1100 x 2100  2400 x 1900 460 40

 1600 x 1550  900 x 2100  2200 x 2000

 1000 x 2100  2250 x 2000

 1100 x 2100  2400 x 2000

 1100 x 2100  900 x 2100  2000 x 2550

1.75  1600 x 1400  900 x 2100  2200 x 1900 4300 4700 4650 4550 1600 1750 2100 1700 61 107 100 81 39 22 205 113 11.7 20 36 54 71 32 1.54 1325

 1000 x 2100  2250 x 1900

 1100 x 2100  2400 x 1900

 1600 x 1550  900 x 2100  2200 x 2000

 1000 x 2100  2250 x 2000

 1100 x 2100  2400 x 2000

 1100 x 2100  900 x 2100  2000 x 2550

1150 15/17 1.0  1800 x 1400  1100 x 2100  2650 x 1950 4250 4300 4300 4600 1450 1450 1500 1600 45 72 125 102 20 26 171 83 7.7 220-230 63 14 25 38 50 21 1.02 872

 1950 x 1400  1000 x 2100  2750 x 1950 380-415 40

 1100 x 2100 460 40

1.6  1800 x 1400  1100 x 2100  2650 x 1950 4300 4450 4700 4600 1500 1550 2100 1600 67 112 125 103 29 38 263 127 12.3 220-230 100 19 35 51 67 30 1.62 1392

 1950 x 1400  1000 x 2100  2750 x 1950 380-415 40

 1100 x 2100 460 40

1.75  1800 x 1400  1100 x 2100  2650 x 1950 4400 4550 4700 4700 1600 1600 2100 1700 74 112 125 103 32 42 267 128 13.4 20 36 54 71 32 1.77 1517

 1950 x 1400  1000 x 2100  2750 x 1950

 1100 x 2100

1350 18/20 1.0  2000 x 1450  1100 x 2100  2800 x 2000 4250 4300 4300 4600 1450 1450 1500 1600 51 76 142 116 22 30 192 94 10 220-230 63 18 33 49 64 23 1.32 1132

 1200 x 2100  2850 x 2000 380-415 40

 2000 x 1550  1100 x 2100  2800 x 2050 460 40

 1200 x 2100  2850 x 2050

1.6 2000 x 1450  1100 x 2100  2800 x 2000 4300 4450 4700 4600 1500 1550 2100 1600 76 117 142 116 32 45 294 143 14.4 220-230 100 22 40 59 77 33 1.9 1630

 1200 x 2100  2850 x 2000 380-415 63

 2000 x 1550  1100 x 2100  2800 x 2050 460 40

 1200 x 2100  2850 x 2050

1.75 2000 x 1450  1100 x 2100  2800 x 2000 4400 4550 4700 4700 1600 1600 2100 1700 84 117 142 116 35 49 297 144 15.8 24 44 65 85 35 2.09 1789

 1200 x 2100  2850 x 2000

 2000 x 1550  1100 x 2100  2800 x 2050

 1200 x 2100  2850 x 2050

Lyfta schindler 5400. hurðarbreidd 90 cm hæð 
hurðar 210 cm. innanmál er 110 cm x 210 cm og 
lyftustokkur skal vera 200 cm x 255 cm.

Hraði á lyftu
1.75 m/s

13/15 manneskjur

Burðargeta upp á tonn

Almar
Highlight

Almar
Highlight

Almar
Inserted Text
Lyfta schindler 5400. hurðarbreidd 90 cm hæð hurðar 210 cm. innanmál er 110 cm x 210 cm og lyftustokkur skal vera 200 cm x 255 cm.

Almar
Highlight

Almar
Highlight

Almar
Highlight

Almar
Highlight



Schindler 5400 AP MRL

Load Speed Car (mm) Door (mm) Shaft (mm) Overtravel (mm) Pit Depth (mm) Reaction Load (kN) Motor Voltage Circuit 
Breaker per 
elevator

Power Supply 
Capacity (kVA)

Starting 
power per 
elevator

Heat Dissipati-
on per elevator 

(m/s) (W x D) (W x D) (W x D) (V) (kVA)(kg) Pers EN81
CP2:
2000 CNS Malaysia EN81

CP2:
2000 CNS Malaysia F6 F8 F9 F10 F14 F15 F16+17 F18 (kW)  (A)

1 
unit

2 
units

3 
units

4 
units (kW) (kcal/h)

1000 13/15 1.0 1600 x 1400 900 x 2100 2200 x 1900 4100 4500 4250 4500 1450 1600 1500 1550 37 66 100 81 24 13 133 60 6.7 220-230 63 14 25 38 50 21 0.88 758

1000 x 2100 2250 x 1900 380-415 40

1100 x 2100 2400 x 1900 460 25

1600 x 1550 900 x 2100 2200 x 2000

1000 x 2100 2250 x 2000

1100 x 2100 2400 x 2000

1100 x 2100 900 x 2100 2000 x 2550

1.6 1600 x 1400 900 x 2100 2200 x 1900 4150 4600 4650 4400 1500 1650 2100 1600 55 107 100 81 36 20 205 110 10.7 220-230 63 19 35 51 67 30 1.41 1211

1000 x 2100 2250 x 1900 380-415 40

1100 x 2100 2400 x 1900 460 40

1600 x 1550 900 x 2100 2200 x 2000

1000 x 2100 2250 x 2000

1100 x 2100 2400 x 2000

1100 x 2100 900 x 2100 2000 x 2550

1.75 1600 x 1400 900 x 2100 2200 x 1900 4300 4700 4650 4550 1600 1750 2100 1700 61 107 100 81 39 22 205 113 11.7 20 36 54 71 32 1.54 1325

1000 x 2100 2250 x 1900

1100 x 2100 2400 x 1900

1600 x 1550 900 x 2100 2200 x 2000

1000 x 2100 2250 x 2000

1100 x 2100 2400 x 2000

1100 x 2100 900 x 2100 2000 x 2550

1150 15/17 1.0 1800 x 1400 1100 x 2100 2650 x 1950 4250 4300 4300 4600 1450 1450 1500 1600 45 72 125 102 20 26 171 83 7.7 220-230 63 14 25 38 50 21 1.02 872

1950 x 1400 1000 x 2100 2750 x 1950 380-415 40

1100 x 2100 460 40

1.6 1800 x 1400 1100 x 2100 2650 x 1950 4300 4450 4700 4600 1500 1550 2100 1600 67 112 125 103 29 38 263 127 12.3 220-230 100 19 35 51 67 30 1.62 1392

1950 x 1400 1000 x 2100 2750 x 1950 380-415 40

1100 x 2100 460 40

1.75 1800 x 1400 1100 x 2100 2650 x 1950 4400 4550 4700 4700 1600 1600 2100 1700 74 112 125 103 32 42 267 128 13.4 20 36 54 71 32 1.77 1517

1950 x 1400 1000 x 2100 2750 x 1950

1100 x 2100

1350 18/20 1.0 2000 x 1450 1100 x 2100 2800 x 2000 4250 4300 4300 4600 1450 1450 1500 1600 51 76 142 116 22 30 192 94 10 220-230 63 18 33 49 64 23 1.32 1132

1200 x 2100 2850 x 2000 380-415 40

2000 x 1550 1100 x 2100 2800 x 2050 460 40

1200 x 2100 2850 x 2050

1.6 2000 x 1450 1100 x 2100 2800 x 2000 4300 4450 4700 4600 1500 1550 2100 1600 76 117 142 116 32 45 294 143 14.4 220-230 100 22 40 59 77 33 1.9 1630

1200 x 2100 2850 x 2000 380-415 63

2000 x 1550 1100 x 2100 2800 x 2050 460 40

1200 x 2100 2850 x 2050

1.75 2000 x 1450 1100 x 2100 2800 x 2000 4400 4550 4700 4700 1600 1600 2100 1700 84 117 142 116 35 49 297 144 15.8 24 44 65 85 35 2.09 1789

1200 x 2100 2850 x 2000

2000 x 1550 1100 x 2100 2800 x 2050

1200 x 2100 2850 x 2050



Schindler 5400 AP MRL Planning Data

9 Schindler 5400 AP MRL
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F18 FORCE OF GUIDE RAIL COUNTERWEIGHT WALL SIDE
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 1 01155299 01 106 - 507
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__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___13.01.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __1__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson 

Farið yfir hvað taka skal sem Lokaverkefni í byggingarfræði og voru tvær tillögur að 
teikna upp hótel sem á að reisa á siglufirði við smábátahöfnina eða að fara í að 
teikna upp byggingu sem lennti í þriðja sæti í hönnunarsamkeppni um tungumála 
setur sem er nefnt eftir hinni merku Vigdísi Finnbogadóttur. 

Samælst var að taka tungumálasetrið þar sem sú bygging er mun áhugameiri og 
skemmtilegri.  

Og skildu leiðir um að reyna að hittast næsta föstudag með þau gögn sem menn hafa 
útvegað sér og eru komnir með í hendurnar og fara yfir þær og ræða lausnir og 
pælingar. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 13.01.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________      Dags: ___25.01.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __2__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson 

Halda áfram með greiningarvinnu og reyna að koma upp verkáætlun 
rauntímaskráningu.  
Þarfagreiningu. 
Greina meira samkvæmt byggingarreglugerð ekki sjálfum sér og vera með 
haldbærari svör við greiningum. 

Og skildu leiðir um að reyna að hittast næsta föstudag með þau gögn sem menn hafa 
útvegað sér þá og eru komnir með í hendurnar og fara yfir og ræða greiningar og 
pælingar. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 25.01.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________      Dags: ___01.02.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __3__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson 

Ekki nógu góð greiningarvinna allt útum allt og reyna að koma greiningar vinnuni 
skilvirkar niður svo aðrir skilji og nenni að skoða þær.  
Rauntímaskráning í gangi.  
Þarfagreiningu ekki enn komin 
Aðeins byrjaður í revit ekki mikið. 
Kiddi vill sjá meiri afköst. 

Og skildu leiðir um að reyna að hittast næsta föstudag með betri greiningar og vera 
búin að gera meira. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 01.02.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___08.02.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __4__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir :Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson 

Staðarlota númer tvö. 
Lítið skéð síðan síðasta föstudag. 
Kominn með skissur á skissu pappír og búin að greina ýmsa verþætti 
Rauntímaskráning í gangi.  
Þarfagreining ekki kominn. 
Byrjaður í revit gengur sæmilega. 
Kiddi vill sjá meiri afköst það er langt liðið. 

Leiðir skildu með að koma sér betur af stað og huga að tímanum hann er knappur og 
smá hughreistingu. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 01.02.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___15.02.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __5__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir :Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson 

Kominn með deili og ýmsar fleiri skissur á skissu pappír og búin að greina fleiri 
verþætti. 
Byrjaður og komin ágætlega af stað í revit 
Rauntímaskráning í gangi. 
Kiddi nokkuð ánægður enn vill fá meiri gögn. 

Leiðir skildu með byrja á fullu með byggingarnefndarsett þar sem það eru bara tvær 
staðarlotur eftir. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 01.02.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___22.02.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __6__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Sveinn Áki Sverrisson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir :Sveinn Áki Sverrisson og Almar Gunnar Sverrisson 

Loftræsing rædd 
lagna leiðir 
hugsanleg rými fyrir loftræsingu 
og hversu mikið af vélrænni loftræsingu þyrfti í byggingu 

Leiðir skildu með að greina betur loftræsinguna svo sveinn geti komist meira að því 
hvað ég er að pæla með hvernig ég vill hafa hana og svona. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 01.02.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___09.03.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __7__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir :Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson og Jónas H Jónsson 

Staðarlota númer þrjú. 

Byggingarnefndarsett komið vel á veg 

Hættur að skissa af rýmum eftir að greina nokkra fráganga fyrir verkteikningar 

Rauntímaskráning í gangi.  

Kiddi var brattur ekkert farið að litast á blikuna við jónas ræddum við hann aðeins og 

áætlað að hitta Viggó á mánudag 

Leiðir skildu með að halda áfram að mæta á föstudögum og hitta kennara meira 

____________________________________________________________________________ 

______HR 01.02.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___11.03.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __8__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Viggó Magnússon___________ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir :Viggó Magnússon og Almar Gunnar Sverrisson 

Staðarlota númer þrjú. 

Byggingarnefndarsett komið vel á veg 

Er að greina nokkra fráganga fyrir verkteikningar 

Rauntímaskráning í gangi.  

Viggó benti á ýmislegt gagnlegt sem þarf að laga kom bara með A3 blöð svo erfitt var 

að sjá þar sem allt var í einni klessu á teikningum. 

Leiðir skildu með að fara að huga að verkteikningum og koma byggingarnefndarsetti 

frá þar sem menn hefðu ekki mikinn tíma eftir og ég minntur á verklýsingarnar. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 11.03.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___13.04.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __9__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Torfi Guðmundur Sigurðssonn__ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir : Torfi Guðmundur Sigurðsson og Almar Gunnar Sverrisson 

Staðarlota númer fjögur. 

Byggingarnefndarsett klárt nánast. Smávægilegar lagfæringar eftir 

Er að greina nokkra fráganga fyrir verkteikningar 

Verkteikningar komnar af stað. 

Rauntímaskráning í gangi.  

Burðarþols greiningar lélegar vantar meira 

Torfi bennti á mjög margt enn gögn voru ekki sem best var á kosið og náði hann að 

benda mér á margt gott sem ég þyrfti að huga að við hönnunina enda langt kominn 

og yrði að breyta ýmislegu 

Leiðir skildu með að koma burði skipulegar niður og ekki hafa veggi hér og þar sem 

eru steyptir heldur reyna að hafa þá upp af hvorum öðrum. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 13.04.2013____________
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



__________________________________________________________________________________________________ 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 

Lóðarhafi/eigandi: __Háskóli Íslands_  kt.  

Hönnunarstjóri: __AGS _____________________________  kt. 281088-2979 

Byggingarleyfi nr.:  __1______________________________________ Dags: ___20.04.2013__ 

Byggingarstaður:  Horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu_______________ 

VERKFUNDUR NR. __10__ FUNDARTÍMI:  __1 klukkutími________ 

STAÐSETNING: __Háskólinn í reykjavík______________________________________ 

VIÐSTADDIR: __Almar Gunnar Sverrisson og Kristinn Arnarson __ 

MÁLEFNI: LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARFRÆÐI 

Viðstaddir : Kristinn Arnarson og Almar Gunnar Sverrisson 

Staðarlota númer fjögur. 

Byggingarnefndarsett klárt. 

Er að greina nokkra fráganga fyrir verkteikningar 

Verkteikningar rétt að klárast 

Rauntímaskráning í gangi.  

Verkáætlun útboðslýsing og verklýsingar tilbúnar að verða. 

Leiðir skildu með að koma þessu skipulega niður og kiddi var aðalega hissa á 

gögnum viðkmandi. Lítið sést síðan í febrúar. 

____________________________________________________________________________ 

______HR 20.04.2013____________ 
Staður og dagsetning  

_______Almar Gunnar Sverrisson__    
    Undirskrift fundarritara 



Við upphaf verkefnis var farið í ýmsar 
pælingar og lesið byggingarreglugerð. 
nr 112. 2012 óbreytta og öllu hrúað á 
eitt blað og er ég bara svona að sýna 
hér  hvernig undirritaður byrjaði að 
greina húsið og 
byggingarreglugerðarkröfur fyrir 
viðkomandi hús . Eina myndin sem 
undirritaður treysti sér til að setja inn 
hinar líta út fyrir öðrum bara eins og 
krass enn þarna er heilmikið í gangi.









Salur 184,5m2
0,5m2/mann = 369 mans

Salur 198m2
0,5m2/mann = 396 mans
ef um föst sætir er að ræða
er það tala sæta sem gildir þá eru
134 mans áætluð í rými

Salur 213m2
0,5m2/mann = 426 mans

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Eldhús
4,6m2/mann
= 5 pers

Kaffistofa
4,6m2/mann
= 2 pers

Kennarastofa
4,6m2/mann
= 5-6 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

Skrifstofa
9,6m2/mann
= 1-2 pers

43 manneskjur allt í allt í brunahólfi

134 manneskjur allt í allt í brunahólfi

801 manneskjur allt í allt í brunahólfi

Salur 78 m2
4,6m2/mann = 17 pers

Salur 208m2
4,6m2/mann = 45 pers

Kennslust 42 m2
1,9 m2/mann = 22 pers

Kennslust 18
m2
1,9 m2/mann =
9 pers

Kennslust 14
m2
1,9 m2/mann
= 7 pers

Lesrými 41 m2
4,6 m2/mann
= 9 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Fundarsalur 25 m2
1,4 m2/mann
= 18 pers

Skrifst 14 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 16 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 14 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 14
 m2 9,6
m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 14 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 10 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 14 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 9 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Lesrými 25 m2
4,6m2/mann
= 5 - 6  pers Lesrými 12 m2

4,6m2/mann
= 2  pers

50 manneskjur í brunahólfi 109 manneskjur í brunahólfi

5 Flóttaleiðir út úr rými í enda gangs er fellistigi

5 Flóttaleiðir út úr rými

Kennslust 42 m2
1,9 m2/mann = 22 pers

Kennslust 18
m2
1,9 m2/mann =
9 pers

Kennslust 13
m2
1,9 m2/mann
= 7 pers

Skrifst 14 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2 9,6
m2/mann
= 1-2 pers

Kennslust 78 m2
1,9 m2/mann = 45 pers

Kennslust 40 m2
1,9 m2/mann = 22 pers

Kennslust 31 m2
1,9 m2/mann = 17 pers

Kennslust 75 m2
1,9 m2/mann = 40 pers

Kennslust 15 m2
1,9 m2/mann = 7 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2 9,6
m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2
9,6 m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12 m2 9,6
m2/mann
= 1-2 pers

Skrifst 12
m2 9,6
m2/mann
= 1-2 pers

Kennslust 13 m2
1,9 m2/mann
= 7 pers

Kennslust 14 m2
1,9 m2/mann
= 7 persLesstofa 48 m2

4,6m2/ mann
= 11 pers

Rannsst 15 m2
4,6 m2/mann
= 3 pers

Rannsst 15 m2
4,6 m2/mann
= 3 pers

2060

11
05

11
05

Ef fellistigar eru settir upp mega þeir vera að hámarki 5 m háir. Þeir skulu vera viðurkenndir af
Mannvirkjastofnun og settir upp skv. fyrirmælum framleiðenda.
Þá má setja upp þar sem ætla má að viðkomandi notendur hafi næga líkamlega burði til að geta
notað þá.

Þeir eru þó ekki afkastamikil flóttaleið og skal ekki gert ráð fyrir að margir eigi að nota þá. Hægt
er að fá fellistiga sem eru felldir saman þegar þeir eru ekki í notkun svo óviðkomandi komist ekki
upp.

Í þeim tilfellum þar sem hætta er á snjóþynglsum er hægt að vera með fellistiga tvískipta þannig
að efri hlutinn sé einungis notaður þegar snjóþyngsli eru mikil.

Í gr. 9.5.6 Göngulengd flóttaleiða er tafla 9.04 þar sem fram koma hámarksgönguleiðir innan
flóttaleiða tilstigahúss eða útgangs.

Þegar hún er notuð er nauðsynlegt að gera sér grein fyrirí hvaða notkunarflokk mannvirkið fellur.
Sem dæmi má nefna að 27 m hámarksgönguleið er í lagi fyrir skrifstofuhúsnæði ámeðan hún er
ekki í lagifyrir verslunarhúsnæði

25 m þvermál á hring til að sýna lengd í flóttaleiðir

53 manneskjur í brunahólfi

175 manneskjur í brunahólfi

 1 : 200
1.hæð - Bruna og flóttaleiðakröfur1  1 : 200

2.hæð - Bruna og flóttaleiðakröfur2

 1 : 200
3.hæð - Bruna og flóttaleiðakröfur3
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Farið er eftir sænskum staðli og ÍST 40



Farið er eftir sænskum staðli og ÍST 40



Farið er eftir sænskum staðli og ÍST 40





Regnvatnspælingar
Verið að fara eftir teikningum af deiliskipulagi 
og hæðarplönum frá ríkiskaupum

Svona verið að skoða möguleika á hvernig hleipa ætti 
regnvatni af þökum og frá byggingu





Greiningarvinna með frágang á ymsum stöðum þar sem glerklæðning kæmi niður að eða upp að



Verið að greina hellstu loftræsingarleiðir og hvort væri hægt að hanna einhverskonar loftrist sem glerklæðning myndi geta komið ofan á 
og borið hana uppi og notað sem loftræsingu í staðin fyrir að hafa svona mörg opnanleg fög á húsi.



Tjörn við fyrirlestrarsal



Greining 
Pælingar með frágang við sökkul þar sem jarðvegur kemur upp að sökklum við 
steyptarplötur bílakjallara við útisvæði einnig við útkeyrsluhurð 

Einnig verið að skoða hvernig hægt væri að þéttta með tjörnum sem liggja upp við  
glugga

Tjörn við inngang

Tjörn við inngang

















Útreikningur á kólnunartölu gólfplötu
plata með gólfhita og 2 faldri einangrun

ÍST 66= Mótstaða efna fyrir ofan golfhitalögn er ekki reiknuð með. 
ÍST 66= ef um einfalda einangrun er að ræða þá bætist 0,01 við U gildið.

Lagskipting Þykkt Lambda gildi

Varmaleiðnital

a 
einangrunarbil

s

mm λ m²K/W

Varmamótstaða inni 0,130         

Steypa með gólfhita 150 1,95 0,077         
Plasteinangrun 16kg/m3 125 0,037 3,378         
Jaðvegsmótstaða 1,500         

Summa varmamótstöðu: 5,085         

einangrun einföld = Nei 0

ΣU = 0,197      OK



Útreikningur á kólnunartölu útveggjar

Lagskipting Þykkt Lambda gildi
 Varmaleiðnitala 

stoðabils 
mm λ m²K/W

Varmamótstaða inni 0,130                  
Steinsteypa 200 1,7 0,118                 
Steinullareinangrun  150 0,037 4,054                 
Loftbil 25 0,08 0,313                 
Glerklæðning 74 1,8 0,041                 
Varmamótstaða úti 0,040                 

Summa varmamótstöðu: 4,695                 

U =1/ΣR 0,213                     W/m²K

U = 0,213                OK
Má vera 0,4 skv. 180. gr. Byggingarreglugerðar 1997.

Vegið meðaltal veggja og glugga/hurða

Fletir M² m²K/W

Veggir  1700 0,213

Gluggar og hurðir 444 1,7 38,20%

heild 2144

ΣU = 0,521                OK



Útreikningur á kólnunartölu þaks

Lagskipting Þykkt Lambda gildi  Varmaleiðnitala 
mm λ m²K/W

Varmamótstaða inni 0,100              
Steinsteypa 200 1,7 0,118              
Plasteinangrun 250 0,028 8,929              
Dúkur 5 0,175 0,029              
Farg 100 1,2 0,083              
Varmamótstaða úti 0,040              

Summa varmamótstöðu: 9,298              

U =1/ΣR 0,108          W/m²K

U = 0,108      OK

Má ver 0,3 skv Byggingareglugerð



Loftræsing SVF 

      Loftmagn Skólabygging 

10.2.7. gr. 

Loftræsing í skólum og sambærilegum byggingum. 
Íveruherbergi í skólum, frístundaheimilum og sambærilegum byggingum skal loftræsa með 

loftræsibúnaði sem er bæði með innsog og útsog og þar sem varmaorka útsogs er endurnýtt. 

Búnaðurinn skal tryggja gott og heilnæmt inniloft. Innblásið ferskloft og útsog skal vera minnst 3 l/s 

fyrir hvert barn og minnst 5 l/s fyrir einstaklinga 6 ára og eldri. Þar að auki skal loftræst um 0,35 l/s 

á m² gólfflatar. 

Þegar gerðar eru sérstakar byggingartæknilegar ráðstafanir í byggingum skv. 1. mgr., t.d. aukið 

rými fyrir hvern einstakling og möguleiki er á að nota fleiri en einn loftræsimöguleika, s.s. þverNr. 
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loftun, má víkja frá kröfu um vélræna loftræsingu að því tilskildu að unnt sé að tryggja heilnæmt og 

gott inniloft og uppfylla kröfu um afköst loftræsingar. 

Í rýmum bygginga skv. 1. mgr. þar sem lykt, mengun eða önnur óþægindi eru frá byggingarefnum 

eða búnaði innanhúss skal magn fersklofts vera minnst 0,7 l/s á m² gólfflatar meðan 

byggingin eða rýmin eru í notkun. Þegar bygging er ekki í notkun skal magn fersklofts vera minnst 

0,2 l/s á m² gólfflatar. Að öðru leyti vísast í leiðbeiningar um loftmagn í skólum í leiðbeiningum sem 

Mannvirkjastofnun gefur út. 

Eftirfarandi lágmarksgildi skulu höfð til viðmiðunar við hönnun loftræsingar eftirfarandi rýma í 

skólum og sambærilegum byggingum: 

a. Salerni fyrir starfsmenn 15 l/s.

b. Salerni fyrir gesti 20 l/s.

c. Skrifstofur 1,7 l/s á m².

d. Fundarherbergi 4,2 l/s á m².

e. Fyrirlestrasalir 11,2 l/s á m².

f. Veitinga- og matsalir 5,6 l/s á m².

g. Skólastofur 4,2 l/s á m².

h. Leikskólarými 4,9 l/s á m².

Opnun upp úr þaki í lyftum bygginga skv. 1. mgr. skal vera a.m.k. 1% af flatarmáli lyftuganga. 

Heildarstærðir 

Matsalur og fjölnotasalur  =  214 m
2

Fyrirlestrarsalur = 198 m
2

Önnur rými  =  740 m
2

L/s – m3/h 

Önnur rými = 740 x 7 = 5,180 l/s 

Fyrirlestrarsalur = 198 x 11,2 = 2,218 l/s 

Matsalur = 214 x 5,6 = 1,198 l/s 

Samtals = 8596 m2 

8596 x 3,6 = 30,946 

30,946 x 2 = 61,891 

Loftræsirými 61,9 m
2
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0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 
Almar Gunnar Sverrisson 281088 - 2979 óskar hér með eftir tiboðum í utanhúsklæðningu á skólabyggingu nánar 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, samkvæmt útboðslýsingu þessari og fylgigögnum hennar. 

0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 

ÚTBOÐSFORM: 
Um er að ræða opið útboð samkvæmt skilgreiningu 2.2 í ÍST 30. 

ÚTBOÐSYFIRLIT: 

 Opnunarstaður tilboðs:á skrifstofu rektors við háskólan í reykjavík mentavegi 1. 

Sjá 

kafla 

Kynningarfundur: 0.1.5 

Fyrirspurnartíma lýkur: 0.3.2 

Svarfrestur rennur út: 0.3.2 

Opnunartími tilboða: 0.4.4 

Upphaf framkvæmdatíma: 0.1.7 

Lok framkvæmdatíma: 0.1.7 

Tilboðstrygging: 0.4.3 

Kröfur til bjóðenda: 0.1.3 

Tafabætur: 0.5.4 

Verðlagsgrundvöllur: 0.5.6 

Frávikstilboð: 0.5.3 

Fylgigögn með tilboði: 

Tilboðssblað og tilboðsskrá: 0.4.2 
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0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 
Þeir bjóðendur, sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar, skulu, sé þess óskað, láta í té innan 

viku eftirfarandi upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo 

á að bjóðandi hafi fallið frá tilboði sínu og taka þá gildi ákvæði í kafla 0.4.3 um tilboðstryggingu. Farið verður með 

þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna og hver væntanlegur

byggingastjóri verði og hver reynsla hans er.

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

• Skrá yfir undirverktaka sem bjóðandi hyggst ráða til verksins.

• Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota til verksins.

• Ársreikninga síðustu tveggja ára, áritaða af endurskoðanda.

• Staðfestingu um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld.

• Staðfestingu frá lífeyrissjóðum um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld starfsmanna.

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

• Upplýsingar um gæðakerfi bjóðanda.

Bjóðendum verður vísað frá ef: 

• Hann er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld eða opinber gjöld.

• Hann stendur í nauðungarsamningum eða gjaldþrotaskiptum.

• Hann hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið að mati verkkaupa.

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verk þetta felst í að:  Fyrirhugað er  að byggja 3 hæða skóla/skrifstofubyggingu með bílakjallara og undirgöngum yfir 

í háskólatorg. 

01. Verktaki sér um að steypa upp mannvirkið og skila fullfrágengnu að utan og innan sem og ganga frá lóð

fullfrágengnri. 

Helstu magntölur eru: 

Matshluti 01. 

Brúttó flatarmál        4100 m2 

Brúttó rúmmál  15600 m3 

Breidd  50 m 

Lengd  42 m 

Mesta hæð  12 m 

Bjóðendur skulu kynna sér aðstæður og verkstöðu á staðnum áður en þeir bjóða í verkið. 

Varðandi boð um kynningarfund er vísað á kafla 0.1.5 
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0.1.5 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur 

Ekki er áformað að hafa sérstakan kynningarfund um verkefnið en bjóðendur eru hvattir til að kynna sér aðstæður á 

fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði.  

  

0.1.6 Verksamningur - verkáætlun 
VERKSAMNINGUR 
Gera skal skriflegan verksamning um verkið í samræmi við 3.1.2 í ÍST 30:2012 og fylgir uppkast að honum með 

þessum útboðsgögnum. Verksamningurinn tekur gildi þegar hann hefur verið undirritaður af báðum aðilum og 

verktaki hefur lagt fram og verkkaupi hefur samþykkt, tryggingarskjal, verkáætlun, gæðakerfi og öryggishandbók 

verktaka 

Af samningi þessum skulu gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. Öll ákvæði útboðs- og verklýsingar 

gilda eftir sem áður, nema sérstaklega verði tekið fram um breytingar í verksamningi. 

Form fyrir verksamning er með í þessum gögnum. 

VERKÁÆTLUN 

• Áður en gengið verður frá verksamningi skal verktaki skila skriflegri verkáætlun um verkið í samræmi við 

3.3.1. í ÍST 30:2012, undirritaðri af honum og undirverktökum hans og verður áætlunin hluti af verksamningi 

aðila. 

• Í verkáætlun skal koma fram tækjabúnaður, fjöldi verkamanna, fjöldi faglærðra iðnaðarmanna og annarra 

starfsmanna, sem verktaki hyggst nota við verkið og hvenær verkliðir verða unnir (upphaf og lok). Að öðru 

leyti á verkáætlunin að vera í formi bjálkarits og byggð upp á sömu sundurliðun verkþátta og tilboðsskráin. 

• Verkáætlun þessi skal jafnframt vera greiðsluáætlun og skal hún sýna hversu margir starfsmenn skulu vera 

á verkstað hverju sinni. 

• Verkáætlun þessi skal innihalda alla þætti verksins og þar með þætti undirverktaka. 

• Undirverktakar skulu staðfesta, með undirskrift sinni, að þeir muni vinna samkvæmt verkáætlun þessari. 

• Verktaki skal haga verkum sínum þannig að verkáætlun raskist ekki. 

• Áætlun þessi er háð samþykki verkkaupa. 

• Verktaki skal endurskoða verkáætlun ekki sjaldnar en mánaðarlega og leggja fyrir verkkaupa til samþykktar. 

• Ef verk gengur ekki fram samkvæmt samþykktri áætlun skal verktaki fjölga eða fækka starfsmönnum og 

grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana til að koma verkinu að nýju á áætlun. 

• Verkkaupi skal tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. Verði 

dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu, gefur það rétt á tímaframlengingu verksins. 

• Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum skal verktaki leggja fram nýja áætlun til samþykktar hjá verkkaupa. 

Hvenær verkáætlun er farin verulega úr skorðum er ákvörðun verkkaupa. Samþykkt á nýrri verkáætlun, 

sem fer fram yfir skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta. 

  

0.1.7 Framkvæmdatími 
 

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

bjóðanda.  

Verkinu skal að fullu lokið 31. Mai 2014.  

Vísað er til kafla 0.4.3. varðandi ákvæði um tafabætur ef verktaki skilar verkinu ekki á umsömdum tíma.  
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 
 
0.2.1 Verkkaupi 
 

Nafn: ___Almar Gunnar Sverrisson______ Kennitala: _____281088-2979________ 

Heimilisfang: __Brekkugata 13______________________________________ 

Sveitarfélag: Olafsfjörður 625_______________________________________________ 

Sími: _8489843____ Fax: _____________ 

Netfang: _asdis2596@icloud.com______________________ 

Tengiliður: ______Sverrir mjófjörð Gunnarsson_______ Kennitala: ___211065-xxxx 

 
0.2.2 Ráðgjafar 

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar með verki og hönnunarframkvæmd 

Hönnuður: Almar Gunnar Sverrisson 

Brekkugötu 13 

625 ólafsfirði. 

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
• Verkkaupi mun sjálfur hafa eftirlit með verkinu. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt 

samningi og í samráði við eftirlitsaðila skv. ÍST 30, kafla 17. 
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 
 
0.3.1 Útboðsgögn 

A. Útboðs- og verkskilmálar þessir. 

B. Verklýsingar. 

C. Tilboðsblað, tilboðsskrá. 

D. Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 

E. Íslenskur staðall, ÍST-30, útgáfa 6 frá 2012, að því marki sem annað er ekki tekið fram í útboðsgögnum. 

F. Mannvirkjalög nr. 160/2010, með áorðnum breytingum. 

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

H. Önnur lög og opinberar reglugerðir, sem varða kunna framkvæmd verksins og staðlar og gögn sem vísað 

er til í ofangreindum gögnum. 

I. Drög að gæðakerfi. 

J. Drög að öryggishandbók. 

K. Drög að verksamningi. 

Mannvirkjalög, ÍST-30:2012 og gildandi opinberar reglugerðir svo sem byggingarreglugerð, reglugerð um brunavarnir 

og brunamál, reglur rafmagnsveitu, reglur öryggiseftirlits ríkisins, reglur Vinnueftirlits ríkisins ofl. skulu bjóðendur afla 

sér sjálfir. 

 
0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Ef bjóðandi óskar eftir nákvæmari upplýsingum t.d. frekari skýringum á útboðsgögnum eða að hann verður var við 

ósamræmi í útboðsgögnum, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæð hans, skal hann senda þeim sem sér um útboðið, 

skriflega fyrirspurn, sem þarf að hafa borist eigi síðar en 5 dögum fyrir opnunardag. Fyrirspurn má einnig senda í 

tölvupósti 5. dögum fyrir opnunardag. 

Svar verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn og verður hluti af útboðsgögnum. 

 
0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Verktaki fær aðgang, án endurgjalds, að uppdráttum hönnuða, sérteikningum og verklýsingum.   

Vanti eitthvað á uppdrætti sem verklýsingar taka fram, skal farið eftir verklýsingunum, hinsvegar skulu uppdrættir 

ráða, þar sem skortir á verklýsingar.  Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.4 í ÍST 30:2012.  Aðalverktaki ber ábyrgð á 

að undirverktakar hans kynni sér öll útboðsgögn.  

Útboðs- og verkskilmálar, verklýsingar, tilboðsskrá og teikningar eru annað hvort á geisladiski sem fylgja 

útboðsgögnum þessum, eða á netinu, eftir því sem upplýst verður um af umsjónaraðila útboðsinsins.  Verktaki skal á 

sinn kostnað prenta út þau gögn sem þar er að finna og hann telur sig þurfa við framkvæmd verksins. 

 
0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða sem eiga við 

framkvæmdina. Gildandi lög og reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um framkvæmdina geta til dæmis verið: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir 
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• Mannvirkjalög og byggingarreglugerðir 

• Reglugerðir um brunavarnir og brunamál 

• Reglugerðir um raforkuvirki 

• Reglur um holræsagerð 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar 

• Heilbrigðisreglugerð 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

• Reglugerðir um sprengiefni 

• Lögreglusamþykktir 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins 

• Reglur um fjarskiptalagnir 

• Reglur um Löggildingarstofu 

• Reglur síma varðandi jarðvinnulagnir 

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

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit 

 

Lög þessi, samþykktir, reglur og reglugerðir skulu bjóðendur afla sér sjálfir eftir því sem við á.   

Einnig skal verktaki kynna sér og taka tillit til brunahönnunar hússins ef um slíkt er að ræða. 

 
0.3.5 Undirverktakar 

Verktaka er óheimilt, án samþykkis verkkaupa, að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og vinna verkið allt eða hluta 

þess í sinn stað.  Hinsvegar er verktaka heimilt að afla undirboða í einstaka hluta verksins. 

  

Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart aðalverktaka.  Öll ákvæði útboðslýsingar og skilmálar gilda jafnt um 

undirverktaka og aðalverktaka. Verktaki skal leggja fram gögn sem segi til um að undirverktakar séu sammála 

verkáætlun aðalverktaka og muni fara eftir henni. 

  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

 
0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 3.4.1 í ÍST-30:2012 gildir ekki í þessu útboði.  Sjá kafla 0.3.3. í þessum útboðs- og verkskilmálum.    

Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar komi svohljóðandi grein: "Ef í ljós koma á 

verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok ábyrgðartímans, skal verktaki svara skaðabótum eftir 

almennum reglum.  Fyrning á þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum". 

Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála þessa eða verklýsingar að öðru leyti, skulu 

ákvæði ÍST-30:2012 víkja.  Ekki eru leyfð önnur frávik frá stöðlum nema verkkaupi hafi gefið til þess skriflegt leyfi 

fyrirfram. 
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0.4 TILBOÐ 
0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

AÐALTILBOÐ 
Tilboð skal gera í hvert verk eins og því er lýst í útboðsgögnum.  Tilboð skal gera með því að fylla út eyðublöð fyrir 

tilboðsblað og tilboðsskrá.  Í tilboðsskrá ber að fylla út í alla auða reiti fyrir einingarverð svo og samtölur í aftasta 

dálki.  Að lokum skal færa niðurstöðutölu tilboðs á tilboðsblað, dagsetja það og undirrita.  Sé ekki fyllt í einhvern reit 

fyrir einingarverð skoðast hann sem núlliður og að kostnaður þess verkþáttar sé innreiknaður í einhvern annan 

verklið. 

Bjóðandi skal setja fangamark sitt á öll blöð tilboðsskráinnar.  

Allar upphæðir skulu vera í heilum krónum.  

Ef tilboðsblöð eru ekki útfyllt að fullu, með framangreindum fyrirvara um einingarverð, þá verður tilboðið ekki tekið til 

greina.  

Prentun tilboðsblaðs og tilboðsskrár úr tölvu telst fullgilt gagn.  

Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum sem gefnar eru upp í tilboðsskrá.  Í verklýsingum er gerð 

grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir.  Ef verktaki telur efnisþörf verkliða meiri en fram kemur í 

áðurnefndum reglum t.d. vegna rýrnunar, þá skal hann taka tillit til þess í einingarverði viðkomandi liðar. 

Bjóðendum er þó heimilt að skila útfylltri tilboðsskrá í lokuðu innsigluðu umslagi með tilboði sínu.  Verður það þá ekki 

opnað nema tilboðið komi til álita. 

Útfyllt tilboðsskrá skoðast sem trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda.  

Í tilboði skal vera innifalinn allur lög- og samningsbundinn kostnaður sem fylgir því að  hafa menn í vinnu, selja vinnu 

þeirra og það efni sem til verksins þarf, vélar og tæki, yfirstjórn verktaka, byggingastjórn, lögboðnar tryggingar og 

förgun sorps og efnisleyfa, nema annað sé tekið fram.  Einnig kostnaður við að koma upp og reka aðstöðu á 

verktíma svo og allur kostnaður við ferðir og uppihald starfsmanna, hagnaður, opinber gjöld o.s.frv. 

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  

Verkkaupi leggur aðeins til verksins það sem tilgreint er í útboðs- og verkskilmálum þessum, grein 0.5.2. 

FRÁVIKSTILBOÐ: 
Ekki er heimilt að gera tillögu um aðra tilhögun verksins en fram kemur í útboðsgögnum.    

 

0.4.2 Auðkenni tilboðs 
Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

TILBOÐ: 

SVF skóli,fræða og rannsóknarsetur 
Tilboð 

Bjóðandi: _____________________ 

 

Á umslagi skal koma fram hver bjóðandi er.    

 

0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 
Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð. Ekki er farið fram á tilboðstryggingu. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 
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0.4.4 Opnun tilboða 
Tilboðum skal skila fyrir:03.06.2013 __ kl.21:00  í lokuðu umslagi, til rektors háskólans í reykjavík og verða þau þá 

opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem viðstaddir kunna að vera. 

 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.5 í ÍST 30:2012 og 7. gr. í lögum um framkvæmd útboða nr. 65/1993.     

 

0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum. 

Komi til samninga við bjóðanda, verður honum gefinn 5 daga frestur til að sannreyna magntölur í tilboðsskránni. 

Finni bjóðandi sannanlegar skekkjur í magntöluskrá á þeim tíma verða þær leiðréttar og heildarupphæð tilboðs breytt 

í samræmi við það. 

Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að koma leiðréttingum á framfæri á þessum tíma. 

Eftir að þessari sameiginlegu yfirferð er lokið, verða engar leiðréttingar gerðar á magntölum, nema ef um skekkjur á 

uppdrætti sé að ræða eða breytingar á forsendum. Hvor aðili um sig getur hins vegar óskað endurskoðunar á 

magntölum og skal sá aðili leggja fram útreikninga máli sínu til stuðnings.  Ef samlagningar- eða 

margföldunarskekkjur finnast í tilboðsskrá, skal gera viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðum tilboðs.  Ef einhver liður 

er verðlaus (einingarverð = 0) er litið þannig á að bjóðandinn hafi innifalið þann lið í einhverjum öðrum lið eins og 

áður er tekið fram.  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.7 í ÍST 30:2012.  

 

0.4.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs í verk þetta.    
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0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 
0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir 

Gjöld sem verkkaupi greiðir eftir því sem við á hverju sinni: 

1. Hönnunarkostnað verkkaupa 

2. Eftirlit verkkaupa 

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

4. Byggingarleyfisgjald 

5. Gatnagerðargjald 

6. Holræsagjald 

7. Heimtaugagjald rafveitu 

8. Heimæðagjald hitaveitu 

9. Heimæðagjald vatnsveitu 

10. Mælingargjald 

11. Skipulagsgjald 

12. Brunabótamatsgjald 

13. Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. gr. 3.9.2 í ÍST 30:2012. 

 

0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir 
 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni til verksins: 

1. 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 brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 2.2.2 í ÍST 30. 

Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

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

Framlag verkkaupa 

Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins nema annað sé tekið 

fram í verklýsingu. 

 

Verktaki skal þó fylgjast með að þessir liðir séu í lagi og tiltækir á þeim tíma sem hann þarf á þeim að halda eftir því 

sem við á. Haldi hann að misbrestur geti orðið á þessu skal hann skriflega og án tafar láta verkkaupa vita. 

Verktaki skal taka tillit til þeirra sem eru í vinnu á vegum verkkaupa á staðnum.       
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0.5.3 Breytingar á verkinu – Aukaverk – Magnbreytingar 
Verkkaupa er heimilt að krefjast breytinga á verkinu frá uppdráttum og verklýsingum.  Leiði breytingin til aukningar á 

verki, á verktaki rétt á viðbótargreiðslu og á sama hátt á verkkaupi rétt á lækkun á greiðslu ef breytingin er til 

minnkunar á verki.   

  

Ganga skal frá samkomulagi um slíkar breytingar áður en vinna við þær hefst.  Allt samkomulag um breytingar skal 

vera skriflegt.  Ekki mega samningar af þessu tagi valda töfum á verki.  

  

Ef ekki er gengið frá samkomulagi fyrirfram um magn og verð aukaverks, eða ef ekki næst slíkt samkomulag, þá 

verður það ákvörðun verkkaupa hvernig hann greiðir fyrir slík aukaverk, en honum ber að gæta fullrar sanngirni við 

þá ákvörðun sína t.d. þannig að greiðslur fyrir aukaverk verði svipaðar öðrum svipuðum greiðslum í verkinu. 

  

Hafa má t.d. til hliðsjónar einingarverð í Byggingarlykli Hannarrs þannig, að borin eru saman hliðstæð einingarverð í 

verkinu og í Byggingarlykilinum og nota síðan það sama hlutfall gangvart öðru völdu verði í Byggingarlyklinum sem 

passar við aukaverkið.  

  

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota taxta sem verktaki hefur boðið í tilboði sínu, 

fyrir þá vinnu.  Í slíkum tilvikum skal verkkaupi greiða 10% álag á sannanlegt verð efnis, sem verktaki leggur til 

samkvæmt samkomulagi við verkkaupa. 

  

Í samkomulagi um aukaverk skal koma fram hvort verktaki eigi rétt á framlengingu verktímans vegna þessa og þá 

hversu mikilli.  Ekki fæst framlenging á verktíma nema aukaverk fari í heild yfir 10% af heildartilboðsupphæð.   

  

Allar magnbreytingar skal skrá á uppgjörsblað sem aukaverk, bæði til hækkunar og lækkunar og reikningsfæra 

sér.  Ekki þarf að ganga frá sérstöku samkomulagi um magnbreytingar nema að þær séu umfram 25% af 

viðkomandi verkliði.  Allar magnbreytingar eru þó háðar samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Við magnbreytingar skal 

nota þau einingarverð sem gilda um viðkomandi verklið.  

  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.6 í ÍST 30:2012.    

 

0.5.4 Frestir – Tafabætur – Riftun samnings. 
Verktaka ber að skila mannvirkinu samkvæmt samningum á umsömdum tíma. 

  

Fyrir hvern sólarhring, sem dráttur verður á að lokaúttekt á verkinu geti farið fram, skal verktaki greiða í 

dagsekt  1.500.000 kr. á dag að teknu tilliti til hugsanlegrar frestunar á skilum sem samkomulag hefur orðið 

um.  (Haft er til hliðsjónar að tafabætur séu u.þ.b. 0,15% af heildartilboði á dag).  

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests umfram það, þá skal hann strax og hann telur ástæðu koma í 

ljós fyrir því, skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn, sem sanni réttmæti framlengingarinnar að hans 

dómi, sbr. kafla 5.2 í ÍST 30:2012.   

Verkkaupa er heimilt að rifta samningi ef verktaki gerir sig sekan um verulegar vanefndir á skuldbindingum sínum 

samkvæmt samningi, svo sem vegna dráttar á framkvæmdum sem stefna verklokum í uppnám að mati verkkaupa, 

eða vegna annarra atriða og hefur ekki bætt úr þeim innan sanngjarns frests sem verkkaupi setur fram í skriflegri 

viðvörun, sbr. kafla 6.2, gr. 6.2.1. í ÍST 30:2012.   

Uppgjör við verktaka skal þá fara fram í samræmi við aðrar greinar í sama kafla ÍST 30:2012. 
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0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Gera skal verk- og greiðsluáætlun sem gerir ráð fyrir sem jöfnustum verkhraða og greiðslum allan 

verktímann.  Greiðslur verða inntar af hendi skv. framlögðum reikningum, þar sem tilgreina skal þá verkliði, eða hluta 

þeirra, sem reikningur er gerður fyrir hverju sinni. Gera skal reikninga, aðra hverja viku hið mesta, fyrir því sem unnið 

hefur verið og ekki hefur verið reikningsfært áður.   

Með hverjum reikningi skal fylgja yfirlit (uppgjörsblað) yfir alla liði í samningi, hvernig þeir stóðu í upphafi, hvað er 

áður búið að reikningsfæra af samningnum, hvað verið er að reikningsfæra í þetta skiptið og hvað búið er alls að 

reikningsfæra af viðkomandi lið eftir þessa reikningsfærslu.  Liðum á uppgjörsblaði skal raðað upp í sömu röð og í 

tilboði og skal vera auðvelt að lesa úr yfirlitinu.  Með gögnum þessum fylgir sýnishorn af uppgjörsblaði til þessara 

nota.  

Hver reikningur skal lækkaður um 5% sem er geymslufé til tryggingar að verktaki ljúki verkinu og skili því í umsömdu 

ástandi.  Verktaki geri reikning fyrir þessu geymslufé í einu lagi þegar verki er lokið og lokaúttekt hefur farið fram.  Ef 

greiðslur fyrir verkið verðbætast skal geymslufé þetta verðbætast á sama hátt.  

Reikningar verða síðan greiddir af verkkaupa eftir að eftirlitsmaður hans hefur samþykkt þá og eigi síðar en 3 vikum 

þar frá.  Séu í reikningi liðir sem verkkaupi samþykkir ekki, skal það ekki tefja greiðslu á þeim liðum sem ekki eru 

umdeildir.  Greiðsla reiknings felur ekki í sér endanlega samþykkt reiknings.   

Gera skal sérstaka reikninga vegna aukaverka og láta fylgja þeim afrit af fyrirframgerðu samkomulagi aðila um 

verkið og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á.  Magnbreytingar skal meðhöndla sem aukaverk 

bæði til hækkunar og lækkunar og skulu rökstuddar af verktaka og samþykktar af verkkaupa áður en til 

reikningsfærslu kemur.  

Að öðru leyti skal fara eftir köflum 3.6 og 5 í ÍST 30:2012. 

 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
 

Samningsbundnar greiðslur skulu breytast, til hækkunar eða lækkunar, í hverjum 

mánuði í hlutfalli við breytingu byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands reiknar og 

birtir samkvæmt lögum nr. 12/1995. 

Grunnvísitala samningsupphæðar er byggingarvísitala sem Hagstofa Íslands reiknar 

út og birtir í júlí 2012. 

Þegar breyting á samningsbundnum greiðslum er reiknuð út skal miða við vísitölu 

þess mánaðar sem innheimt er fyrir. Þannig skal t.d. reikningur fyrir júlí sem framvísa 

skal eigi síðar en 5. ágúst samkvæmt grein 0.2.4, miðast við vísitölu júlímánaðar. 
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0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREIN.MÁL 
 
0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld 

Verktaki ber alla áhættu af því að verk eða efni til þess verði ekki fyrir skemmdum eða eyðileggist, uns hann hefur 

skilað verkinu af sér.  Gildir þetta eins þó að verktaki hafi fengið greiðslu fyrir verkið að nokkru eða öllu leyti.  Því skal 

verktaki hafa verkið og efni á vinnustað nægilega hátt vátryggt, samkvæmt ákvæðum laga um smíða- og 

brunatryggingu húseigna, þannig að það svari til verðgildis þess á hverjum tíma sbr. gr. 3.9.2 í ÍST30:2012.    

Slysatryggingu alla skal verktaki annast og kosta, sem og önnur þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld, sem fylgja 

því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

  

Verktaki skal senda verkkaupa afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir vegna verksins á 

hverjum tíma.  Aðalverktaki er ábyrgur fyrir að tryggingar undirverktaka hans séu í lagi á sama hátt og eigin 

tryggingar. 

  

Séu vátryggingarupphæðir of lágar að dómi verkkaupa, skulu þær tafarlaust hækkaðar til sannvirðis mannvirkjanna á 

kostnað verktaka.  Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni sem hann kann að valda þriðja aðila á meðan á 

framkvæmdum stendur.  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 

 
0.6.2 Verktrygging 

Áður en skriflegur verksamningur er undirritaður skal verktaki setja tryggingu fyrir því að hann efni skyldur sínar 

samkvæmt samningnum.  

Tryggingin skal vera 10% af samningsupphæð.  Form fyrir verktryggingu fylgir gögnum þessum.  Tryggingin skal 

standa þar til lokaúttekt hefur farið fram en lækka þá í 5% af samningsupphæðinni, og standa þannig í 12 mánuði 

eftir lokaúttekt. Óheimilt er að lækka verktrygginguna nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til banka eða 

tryggingarfélags þess sem tryggir og skal sú heimild gefin út innan 10 daga frá lokaúttekt.  Trygging þessi skal vera á 

því formi að hún sé tiltæk án undangengins dómsúrskurðar.     

Verkkaupi mun ekki setja aðra tryggingu fyrir greiðslum en þá sem felst í ákvæðum verksamnings.  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.5 í ÍST 30:2012. 

 
0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem hann kann að taka 

á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða 

annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. 

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfis 

verkkaupa. 
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0.6.4 Misræmi í gögnum 
Komi í ljós misræmi milli teikninga, eða milli teikninga og verklýsinga skal tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns 

verkkaupa um hvernig skuli bregðast við því.  Ef enginn eftirlitsmaður er á vegum verkkaupa, skal leita til 

byggingastjóra um lausn málsins.             

Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu.  

  

Ef um er að ræða verulega villu sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 0.5.3 í þessum skilmálum.   

 
0.6.5 Ágreiningsmál 

Komi til ágreinings út af útboðs- og verkskilmálum, verklýsingum eða fylgiskjölum, skal verktaki engu að síður 

framkvæma verkið samkvæmt skriflegum fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa til verktaka um hvað skuli gera, 

sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012.  

  

Ef annar hvor aðilinn er ekki sáttur við þennan úrskurð, skal reynt að ná samkomulagi þar sem yfirmenn verkkaupa 

og verktaka hittast og reyna að ná sáttum.  Takist það ekki þrátt fyrir tvo fundi þeirra, getur annar hvor aðilinn skotið 

slíkum ágreiningi til úrskurðar gerðardóms sem er þannig skipaður:  

Hvor aðili um sig tilnefni einn mann í dóminn, en héraðsdómarinn í Reykjavík tilnefni oddamann.  

Þessi gerðardómur skal síðan skera úr ágreiningnum.    

Komi til málshöfðunar út af samningi þessum er hvorum aðila um sig heimilt að sækja málið fyrir héraðsdómi 

Reykjavíkur , án undangenginnar sáttameðferðar fyrir sáttanefnd. 

  

Sé aðeins um hrein tæknileg ágreiningsatriði að ræða, geta aðilar lagt málið fyrir gerðadóm VFÍ. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 
 
0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

 

Vinnusvæði verktaka er: Vakin er athygli á því að framkvæmdasvæðið er við hliðhótels og fleiri samkomustaði. 

Verktaki skal haga verkum sínum þannig að þau trufli sem minnst íbúa nærliggjandi húsa og trufli sem minnst 

umferð að aðliggjandi byggingum og angri ekki gesti á dvalarstöðum sem eru við svæðið. 

Verktaki skal skapa sér aðstöðu innan þess svæðis sem honum er úthlutað og lýst er 

í útboðs- og verklýsingu þessari og á uppdráttum með þeim skilmálum sem þar 

greinir. Verktaki skal á þessu svæði reisa sér vinnubúðir og aðstöðu eins og lýst er í 

kafla 1. í verklýsingu. 

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

umhirðu á vinnustað vísast til grein 0.6.4. 

og annað það svæði í nágrenninu sem nauðsynlegt er vegna verksins og verkkaupi vísar á. 

Ef aðrir en verktaki eru að vinna á vinnusvæði þessu, skal verktaki taka fullt tillit til þess. 

Verktaki skal taka fulla ábyrgð á að engar skemmdir verði á flutningsleiðum og ef það hendir að hann geri þá að fullu 

við slíkar skemmdir.       

 
0.7.2 Takmarkanir 

Verktaki skal haga verkum sínum þannig að það trufli sem minnst starfsemi í nágrenninu og þá sem búa eða vinna á 

staðnum eða í nágrenni vinnustaðarinns.          

 
0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar ofl. 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni. Einnig hentugt og 

nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og til að halda verkfundi. Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 

Staðsetning vinnuskúra og efnislagera skal ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

 
0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, rafmagn, vinnupalla og annað sem til þarf við framkvæmdirnar, 

ennfremur allan flutning á mönnum og efni, svo og lagnir um vinnusvæðið til nota við framkvæmdirnar og skal það 

vera innifalið í viðkomandi verklið. Sjá einnig grein 0.5.2 hér á undan.          

 
0.7.5 Öryggi - Heilbrigði - Umhverfi 

Verktaki skal vinna samkvæmt öryggishandbók sem hann leggur fram til samþykktar áður en gegnið er frá samningi 

við hann um verkið og verður öryggishandbók þessi síðan hluti verksamningsins.  Öryggishandbókin skal fjalla um 

eftirfarandi efnisþætti, og að auki skal hún taka mið af kafla 4.2 í ÍST 30:2012. 

Öryggishandbókini skal segja til um hvernig verktakinn sinnir öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum almennt og á 

þeim vinnustað sem um ræðir sérstaklega. Öryggishandbókin skal m.a. fjalla um eftirfarandi atriði og hvernig þeim 

verður framfylgt: 
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Öryggi: 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað varðar vinnuvélar og 

aðbúnað.  Hann skal einnig framfylgja brunavörnum og reglum um meðferð eldfimra efna, í samræmi við kröfur 

eftirlitsmanns og samkvæmt skilmálum vátryggingar. 

Við brot á reglum um öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir 

hafa verið, af vinnustað og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr.  

Heilbrigði: 
Verktaki skal fylgja gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustu og öryggisráðstafanir á 

byggingarstað.  Bent er á bækling Vinnueftirlitsins frá júní 2002 “Öryggis og heilbrigðisáætlun fyrir 

byggingarvinnustaði” sem hjálpartæki í þessum tilgangi. 

Einnig skal verktaki fara eftir reglugerð nr. 547/1996 með síðari breytingum, en það eru reglur um aðbúnað og 

hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingastöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð.  Þar segir m.a.: 
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  II. KAFLI 

  Skyldur aðila. 
  3. gr. 

  Skipun samræmingaraðila – Öryggis- og heilbrigðisáætlun – Tilkynning. 

1. Verkkaupa ber að skipa samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana, eins og skilgreint er í g- og h-lið 2. gr. 

til starfa á byggingarsvæði þar sem fleiri en einn atvinnurekandi eða verktaki er að störfum. 

2. Verkkaupa ber áður en byggingarsvæði er skipulagt, að sjá um að gerð sé öryggis- og heilbrigðisáætlun í samræmi 

við b-lið 5. gr., ef: 

a. tveir eða fleiri atvinnurekendur eða verktakar starfa samtímis á sama byggingarvinnustað og starfsmenn 

eru fleiri en 10, 

b. vinna er hættuleg samanber II. viðauka. 

3. Verkkaupi, eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingaframkvæmda t.d. verktaki eða verkefnastjóri, skal senda 

tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem er í samræmi við III. viðauka ef: 

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og þar sem 

fleiri en 20 starfsmenn eru í vinnu samtímis, eða 

b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 dagsverk. 

Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu. 

4. Verkkaupi getur falið verkefnastjóra eða verktaka að gegna skyldum þeim sem um getur í 3. gr. 1., 2. og 3. mgr. 

Slíkt samkomulag skal gert skriflega áður en framkvæmdir hefjast. 

 

  III. VIÐAUKI 

  EFNI TILKYNNINGAR SAMKVÆMT 3. MGR. 3. GR. FYRSTA UNDIRLIÐAR. 

1. Sendingardagur 

2. Nákvæm staðsetning byggingarsvæðisins 

3. Nafn (eða nöfn) verkkaupa og póstfang (-föng) 

4. Tegund verks 

5. Verkefnastjóri (byggingarstjóri) verks, nafn og póstfang 

6. Nafn og heimilisfang samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks 

7. Fyrirhugaður upphafsdagur verks á byggingarsvæði 

8. Fyrirhugaður verktími á byggingarsvæði 

9. Áætlaður hámarksfjöldi starfsmanna á byggingarsvæði 

10. Fyrirhugaður fjöldi verktaka á byggingarsvæði 

11. Upplýsingar um verktaka sem þegar hafa verið valdir. 
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Umhverfi: 
Við framkvæmdirnar skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og reglugerðum sem varða umhverfismál og vinna í 

samræmi við það.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn viðurkenndum aðila með gilt 

starfsleyfi til förgunar.  Ílátum og afgöngum sem geta innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða 

spilliefni skal fargað skv. viðurkenndum reglum, sjá reglugerðir nr. 806/1999 um spilliefni og. 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs.  Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við 

framkvæmdir.  Frágangur í verklok skal vera til fyrirmyndar. 

  

Verktaki skal bregðist við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og 

tilkynningaskyldu.  Öll umhverfisóhöpp sem verða skal tilkynna verkkaupa eða fulltrúa hans án tafar. 

Verktaki skal ávallt sjá um að gengið sé hreinlega um vinnustaðinn, að  efnisafgangar séu fjarlægðir reglulega og að 

verki loknu sé allt efni og  allt rusl fjarlægt, sem verkinu fylgdi.  Umbúnaður allur skal vera snyrtilegur og  þess 

sérstaklega gætt að hvergi geti skapast slysahætta hans vegna.  Verði skemmdir á gróðri, grasflötum, plönum eða 

trjám skal verktaki bæta það áður en hann skilar af sér verki.  Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806%2F1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737%2F2003
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 
 
0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir 

Með verkstjórn á vinnustað skal fara reyndur verkstjóri með fullu umboði verktaka, er verkkaupi viðurkennir og skal 

hann ávallt vera á byggingarstað á meðan á framkvæmdum stendur eða annar í hans forföllum.   Verkstjórar skulu 

frá upphafi kynna sér vandlega alla uppdrætti og lýsingu þessa. Verkstjórinn skal hafa á hendi alla daglega 

verkstjórn í samráði við eftirlitsmann verkkaupa, að öll verk séu rétt og faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og 

lýsingu.    

Eftirlitsmaður getur krafist þess að verktaki vísi burt af vinnustað þeim starfsmönnum sem sannanlega sýna 

vankunnáttu eða slóðaskap í störfum á byggingarstað eða neita að hlýða fyrirmælum útboðsgagna. Heimilt er að 

stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram, sem eftirlitsmaður óskaði eftir.  

Verktaki skal gæta þess að hefta ekki umferð nema nauðsyn sé og slíkt hafi verið samþykkt af verkkaupa.  

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið í samræmi við gr. 3.3.3 í ÍST 30:2012.  Í dagbókina skal verktaki skrá eigin 

fyrirspurnir og svör og ábendingar eftirlitsmanns auk verkefna hvers dags, mannafla eftir starfsgreinum, tæki, 

veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir verkið.  

Sé dagbókin í pappírsformi, skal hún vera í þríriti.  Eftirlitsmaður skal fá frumritið og skal hann kvitta fyrir 

móttöku.  Verktaki heldur einu afriti og eitt skal vera kyrrt í bókinni á vinnustað.  Ef dagbókin er unnin í BYGG-kerfinu 

þá er hún unnin í kafla 3.6 í því kerfi og vistast hún þar sjálfkrafa og getur verktaki þá sent hana daglega, til 

verkkaupa að loknum færslum, í PDF-formi. 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum fundum á meðan á verkinu stendur.  Verkfundargerðir 

færir eftirlitsmaður verkkaupa, eða annar sem verkkaupi ákveður og sendir hann verktaka afrit a.m.k. 2. dögum fyrir 

næsta fund.  Geri verktaki ekki athugasemd við fundargerðina á þeim fundi telst hann samþykkur henni.  

Þeir sem nota BYGG-kerfið vinna og geyma fundargerðir þessar og dagbækur í kerfinu og er hvorutveggja ætíð og 

hvar sem er, opið þar og aðgengilegt til skoðunar, fyrir þá sem þurfa að fletta upp á þessum gögnum.  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.1 í ÍST 30:2012. 

 
0.8.2 Gæði verksins - gæðakerfi 

Verktaki skal vinna verkið samkvæmt þeim teikningum, lýsingum og öðrum skilmálum sem fylgja útboðinu. 

  

Verkþættir koma nánar fram í tilboðsskrá og í fylgjandi verklýsingu.  Allt efni, öll vinna og frágangur allur skal vera 

fyrsta flokks og öll fagvinna unnin af fagmönnum. 

Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann verkkaupa um öll efniskaup til framkvæmdanna og leita samþykkis hans 

þar um.  

Hann framvísar uppruna og gæðavottorðum yfir það efni sem hann hyggst nota og staðfestir gæði með 

rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingum, lögum og/eða reglugerðum. 

Ef eitthvert verk er illa af hendi leyst, eða efni sem notað hefur verið hefur reynst gallað að dómi verkkaupa, getur 

verkkaupi hvenær sem er krafist þess að verkið verði unnið að nýju á kostnað verktaka, þótt ekki sé komið að úttekt 

á verkinu.  Eftirlitsmaður getur sett tímamörk um hvenær lagfæringum skuli vera lokið og hefur heimild til að stöðva 

greiðslur til verktaka uns lagfæring hefur farið fram. 
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Verktaki skal vera með gæðakerfi, þar sem hann í upphafi lýsir því hvernig hann hyggst standa að stjórnun á 

verkinu, svo sem hvernig samskipti eigi að fara fram, hvernig upplýsingar um ákvarðanir skuli berast á verktíma, 

hvernig innra eftirliti með einstökum verkþáttum skuli haga o.s.frv.   Við lok framkvæmda skal gæðakerfið innihalda 

sögu verksins. 

Í gæðakerfi verktaka sé að finna m.a.: 

1. Almenn lýsing á gæðakerfi verktaka við verkið og reynslu af því á verktímanum.

2. Staðfesting á hæfni verktaka til að skila góðu verki og reynslu af því á verktímanum.

3. Lýsing á stjórnskipulagi verksins og ábyrgðarskiptingu og skráning á breytingum sem kunna að verða á því

á verktímanum.

4. Lýsing á innra eftirlit verktaka með framkvæmdunum og skráning á reynslu af því á verktímanum.

5. Lýsing á móttöku efnis og skráning á frávikum frá því, sem upp koma á verktímanum.

6. Lýsing á móttöku teikninga og annarra hönnunargagna, dreifingu þeirra og/eða aðgengi á verktímanum.

7. Upplýsingar um efni, sem lagðar eru fram til samþykktar í verkinu – Unnið og vistað í kafla 2.5 í BYGG-

kerfinu.

8. Upplýsingar um verkáætlun, eins og hún var við samning og hver niðurstaðan varð –  Unnið og vistað í

kafla 2.6 í BYGG-kerfinu.

9. Skráning á eftirlitsaðila verkkaupa og tengiliðum og skráning á leiðbeiningum þeirra og athugasemdum á

verktímanum.

10. Skráning á tengiliðum verktaka og á verkstjórum og á athugasemdum við störf þeirra á verktímanum.

11. Skráning á byggingarstjóra og á iðnmeisturum og skráning á athugasemdum við störf þeirra á verktíma –

unnið og vistað í gæðakerfi viðkomandi aðila í BYGG-kerfinu.

12. Yfirlit yfir myndir sem teknar eru á verktímanum af framkvæmdinni – unnið og vistað í kafla.3.4 í BYGG-

kerfinu.

13. Skrá yfir ákvarðanir um verkfundi og yfirlit yfir haldna verikfundi.  Skráning á tíðni þeirra, staðsetningu og

skrá yfir fasta þátttakendur og breytingar sem kunna að verða á þessum þáttum á verktímanum – unnið og

vistað í kafla 3.5 í BYGG-kerfinu.

14. Dagbók, daglegar færslur á verkefnum dagsins, fjölda starfsmanna og öðru sem máli skiptir fyrir framgang

verksins – unnið og vistað í kafla 3.6 í BYGG-kerfinu.

15. Skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra – áfangaúttektir, öryggisúttektir og lokaúttektir og aðrar úttektir á

framkvæmdatímanum – unnið og vistað í kafla.3.9 í BYGG-kerfinu.

16. Yfirlýsingar um verklok einstakra verkþátta – unnið og vistað í kafla 3.9 og 3.10 í BYGG-kerfinu.

17. Handbók hússins og rekstrarhandbækur sem krafist er í lögum, reglugerðum, útboðsgögnum eða í

samningi – unnið og vistað í kafla 3.11 í BYGG-kerfinu.

18. Annað sem skiptir máli í verkinu og snertir gæði þess.

Það er á ábyrgð verktaka og skilyrði þess að lokaúttekt verði samþykkt af verkkaupa, að öll þessi gögn séu í 

gæðakerfinu, ásamt skráningu á öllum frávikum sem upp hafa komið á meðan á verkinu stóð.  Gögn þessi skulu 

vera aðgengileg til skoðunar í BYGG-kerfinu á netinu, eða í möppu sem geymd er á vinnustað.  

Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa ber verktaki fulla ábyrgð á öllu efni og allri vinnu við verkið.  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 
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0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn, með þeim breytingum sem verkkaupi 

hefur hugsanlega ákveðið á meðan á framkvæmdum stóð.  

Á framkvæmdatíma er verktaka, að höfðu samráði við verkkaupa, heimilt 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. gr. 4.3.4 í ÍST 

30:2012.  Verkkaupi gerir þá samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamunar og ákveður hvort fallist verður 

á boð verktaka. 

  

Allan kostnað sem af þessu kann að leiða skal verktaki greiða, óháð því hvort fallist er á breytinguna eða ekki. 

 
0.8.4 Málsetning og mælingar 

Mál koma fram á teikningum og í gögnum eftir því sem við á.  Verði verktaki var við málskekkjur skal hann tilkynna 

verkkaupa það án tafar til úrskurðar.  

Verktaki skal við upphaf verks kynna sér allar teikningar og verklýsingar gaumgæfilega og fullvissa sig um að hann 

skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum.  Öll mál á sérteikningum skal endurskoða 

á staðnum. Allar mælingar skal verktaki framkvæma, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að sannprófa þær.  

Verktaki ber þó einn ábyrgð á mælingunum og aðgerðarleysi eða vangá eftirlitsmanns firrir hann eikki þeirri ábyrgð.   

Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til þá aðstoð sem hann þarfnast við prófunarmælingar sínar.   

 
0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að gera lita og áferðarprufur sé þess óskað á sinn kostnað.  Ennfremur að leggja fram gögn um 

efnisgæði, efnisprófanir og sýnishorn í samræmi við verklýsingar eða að ósk verkkaupa.  Skal þetta gert það 

tímanlega að ekki valdi töfum á framkvæmdum.  

Eftir að gögn þessi hafa verið lögð fram, skulu þau vera aðgengileg til skoðunar í BYGG-kerfinu á netinu í kafla 2.5 , 

eða í möppu sem geymd er á vinnustað.  Sýnishorn skulu varðveitt á öruggan hátt og skulu vera aðgengileg á 

meðan á verki stendur.  

 
0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum sínum við byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem 

tengjast framkvæmdunum.    Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins 

samþykkis verkkaupa og byggingarstjóra verksins.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar, eftir því sem við á, hafi skráð 

sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

  

Afrit af samskiptum þessum við byggingaryfirvöld og á staðfestingu yfirvalda á byggingarstjóra og iðnmeisturum skal 

verktaki einnig setja í viðkomandi kafla í BYGG-kerfinu, ef hann notar það kerfi.  Annars í verkmöppu verksins, sjá 

einnig lið 0.8.1. í þessum gögnum.  
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0.8.7 Úttekt 
Verktaki skal tilkynna verkkaupa bréflega í lok verksins, hvenær úttekt geti farið fram.   Áður en það er gert skal 

eftirlitsmaður verkkaupa fara yfir alla bygginguna með verktaka og komi hann auga á eitthvað sem er vangert, eða 

þurfi úrbóta við, skal verktaki ljúka því fyrir úttektardag.  

Þá yfirfara fulltrúar verkkaupa verkið endanlega og ef þá er eitthvað vangert eða að úrbóta er þörf, skal hann án tafar 

afhenda verktaka skriflegan lista yfir það.   Ef um smávægilegar athugasemdir er að ræða að mati verkkaupa getur 

hann ákveðið að gefa verktaka skamman viðbótartíma sem hann skilgreinir, til að lagfæra þá þætti og frestast 

dagsetning lokaúttektar þar til þeim er að fullu lokið.  Ef um slíkar smávægilegar athugsemdir er að ræða þarf ekki að 

endurtaka lokaúttektina, nóg er að eftirlitsmaður tilkynni þeim aðilum sem viðstaddir voru úttektina þegar þessum 

verkþáttum er lokið þannig að þeir geti gengið úr skugga um að svo sé.   Byggingarstjóri framkvæmdarinnar skal 

vera viðstaddur úttektina og skal verktaki hafa með sér þá undirverktaka sína, sem verkkaupi og byggingastjóri telja 

þörf á. 

  

Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem fellur til vegna hennar.   Ef í verkinu eru 

þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila t.d. Mannvirkjastofnunar, byggingarfulltrúa, rafveitu, 

löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits, skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakrar úttektar 

ásamt byggingarstjóra og fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram og gerðar 

úrbætur á þeim atriðum sem þeir hugsanlega hafa farið fram á.  

  

Komi fram athugasemdir frá þessum aðilum, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim viðstöddum skuli 

fara fram.    Verki telst að fullu lokið sé öllum eftirfarandi atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn og hugsanlegar breytingar ákveðnar á 

verktíma. 

2. Að verktaki hafi afhent verkmöppu gæðakerfis síns, sem lýst er í lið 0.8.1 og 0.8.2 með öllum þeim gögnum 

fullbúnum sem þar eru upptalin og við eiga svo sem: 

3. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

o Staðfest yfirlit yfir byggingarstjóra og alla löggilta meistara verksins. 

o Vottorð yfir það efni sem vottað er af yfirvöldum. 

o Upplýsingar um efni sem notað var og krafist var gagna um. 

o Niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana í verkinu. 

o Ábyrgðarskírteini fyrir allt það efni sem ábyrgð var gefin á. 

o Allar fundargerðir raðað eftir dagsetningum. 

o Afrit af öllum samskiptum sem máli skipta fyrir verkið, sem getur t.d. verið í formi afhentra gagna, 

tölvupósta o.þ.h. 

o Niðurstöður allra úttekta sem krafist hefur verið í verkinu af opinberum aðilum. 

o Yfirlýsing um verklok verka allra framangreindra aðila. 

o Yfirlýsing um verklok annarra þátta verksins sem krafist er yfirlýsinga um af opinberum aðilum 

(brunaviðvörunarkerfis, lyftu o.þ.h.). 

o Handbók hússins í samræmi við mannvirkjalög og byggingarreglugerð. 

o Rekstrarhandbækur þeirra kerfa sem farið var fram á í útboðsgögnum. 

4. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina og krafist var gagna um, hafi verið 

skilað. Einnig öllum ábyrgðarskírteinum af efni sem ábyrgð er gefin á. 

5. Að fyrir liggji úttekt eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
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6. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar, og sem 

áður höfðu verið samþykktar af verkkaupa, svo sem um legu lagna o.fl. 

7. Að verkkaupa hafi verið afhent handbók hússins, útfærða í samræmi við gr. nr. 16.1 í byggingarreglugerð. 

 

Sé eitthvað vangert við verklok eða ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, skal það metið af verkkaupa og 

dregið frá samningsupphæðinni.  

  

Mat þetta skal endurspegla líklegan kostnað við að fá annan aðila til að vinna verkið sem vangert er, eða er ekki í 

samræmi við samning aðila og skal þá einnig tekið tillit til umsjónar-, tafa- og annars kostnaðar sem líklegt er að 

lendi á verkkaupa vegna vanefndanna. 

  

Sé það sem vangert er, eða er ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, óverulegt við úttekt að mati verkkaupa, 

getur verktaki óskað eftir að hann fái eðlilegan frest, að mati verkkaupa, til að ljúka þeim liðum og fær þá greitt eftir 

fyrrgreindu mati, þegar staðfest er að hann hafi lokið viðkomandi verkliðum.    Dagsetning formlegrar lokaúttektar 

seinkar sem þessum fresti nemur.  Strax og formleg lokaúttekt hefur farið fram skal verkkaupi gefa út vottorð um 

úttektina og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi og hefst þar með ábyrgðartími verksins.   

Um dulda galla eða annað sem kann að hafa yfirsést við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði kafla 4.5 í 

ÍST 30:2012. 

  

Í lok ábyrgðartímans, sem er eitt ár, mun verkkaupi ásamt verktaka yfirfara allt verkið og skal sú úttekt vera í 

samræmi við gr. 4.4.11 í ÍST 30:2012.  

Að öðru leyti skal fara eftir köflum 4.4 og 4.5 í ÍST 30:2012. 

 

 

0.8.8 Byggingarstjóraskipti – Meistaraskipti 
Verktaki skal skrá byggingarstjóra og iðnmeistara á verkið eftir því sem við á, í samráði við 

eftirlitsmann.  Byggingarstjóri og iðnmeistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti, þegar þeir hafa lokið 

verkum sínum og þess er óskað af verkkaupa.  

Áritun á teikningar eða umsóknareyðublað hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu eða á önnur gögn, veitir þeim 

ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina, en þetta útboð eða samningur ná til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar eru skilgreindar og útskýrðar í teikningum frá útboðsaðila: 
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E-01 Verksamningur 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
Hús fræða, mennta og rannsókna á horni 

suðurgötu og brynjólfsgötu 

Verksamningur - E - 001 

  MAI. 2013 

Verkkaupi: Metnaðar- og menningarmálaráðuneytið fyrir Háskóla Íslandsbankar - suðurgötu-brynjólfsgötu 7 ehf. 

 Verktaki: _____________________________________________   kt._________________ 

_________________________________________________________________________ 

Umsjón: 
AL-HÖNNUN ehf 

Kt : 281088-2979 
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Samningsaðilar 

Verkkaupi: Verktaki: 

Metnaðar- og menningarmálaráðuneytið fyrir Nafn : 

Háskóla Íslandsbankar - suðurgötu-brynjólfsgötu 7 ehf. Heimili : 

Horni suðurgötu og brynjólfsgötu. Póstfang : 

101 reykjavík. Símar : 

Kt: 191919 – 2222. Netfang : 

Umsjónaraðili verkkaupa : 

AL-HÖNNUN ehf 

Brekkugötu 13 

625 Ólafsfjörður 

Netfang : asdis2596@icloud.com 

Sími : 848 – 9843 

1. grein

VERKEFNI. 

Verktaki tekur að sér að klæða stofnun vigdísar finnbogadóttur að utan. Byggingin stendur á 

horni suðurgötu og brynjólfsgötu reykjavík. um er að ræða heildarfrágang á utanhúsklæðningu á 

útveggjum ásamt einangrun útveggja og fullnaðarfrágang á þakköntum, gluggum og hurðum. 

Útveggir eru 1677m2 brúttó, fjöldi glugga er 89 stk, hurðir eru 9 stk mismunandi að stærð nánar 

á teikningum hönnuðar og þakkantur er 220 metrar. 



Lokaverkefni í byggingafræði  Útboðs- og samningsskilmálar 

SVF, Alþjóðleg tungumálamiðstöð - Horni Suðurgötu og brynjólfsgötu Almar Gunnar Sverrisson 

AL – HÖNNUN ehf. 
Síða 29 
 

2. grein

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum, og almennt góðum hefðum í 

byggingariðnaði. Einnig í samræmi við gæðahandbók og öryggishandbók sem verktaki 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. Einnig skal hafa þessi gögn er verkið er 

unnið: 

- Þennan samning.  

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

- Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2013 ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá sem er 

fylgiskjal A með samningi þessum.  

- Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2013 sem er fylgiskjal B með samningi 

þessum.  

- Verktryggingu frá VÍS dags. _______ 2013 að fjárhæð kr.____________sem er fylgiskjal C 

með samningi þessum.  

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

gögn eru hluti þessa samnings 



Lokaverkefni í byggingafræði  Útboðs- og samningsskilmálar 

SVF, Alþjóðleg tungumálamiðstöð - Horni Suðurgötu og brynjólfsgötu Almar Gunnar Sverrisson 

AL – HÖNNUN ehf. 
Síða 30 
 

3. grein

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs í aukaverk, eins og fram kemur í kafla 0.4.1 

í útboðs- og samningskilmálum. Fjárhæð verksamnings miðast hinsvegar eingöngu við fjárhæð 

aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur og 

ákveðið verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðsgagna: 

Kr:  __________________með virðisaukaskatti 

Segi og skrifa:  _______________________________________________00/100- 

4. grein

FRAMKVÆMDATÍMI 

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

lokið eigi síðar en 15. ágúst 2013 

5. grein

ÁGREININGSMÁL 

Við undirritun samnings afhendir verktaki verkkaupa verktryggingu að upphæð kr. 8.300.000, -

krónur 

áttamilljónirogþrjúhundruðþúsund 00/100 - til tryggingar því að hann efni skyldur sínar 

samkvæmt samningi þessum. 

REYKJAVÍK ______________________ 

F.H. VERKKAUPA  F.H. VERKTAKA 

____________________________  ______________________________ 
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E-02 VERKTRYGGING

Landsbankinn lýsir því hér með yfir, að "Félagið eða bankinn" ábyrgist Framkvæmdarsýslu 

ríkisins, fyrir hönd "Nafn verkkaupa" sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. "Fjárhæð 

tryggingar í tölustöfum" ," í bókstöfum"- sem tryggingu fyrir því, að "Nafn fyrirtækis" inni 

af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins  "heiti verks" í samræmi 

við útboðs- og samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem 

samningsgögn auk viðauka við samning. 

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, 

og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum 

viðaukum við samning og verðbótum, ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu 

tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík 

heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu.AL-HÖNNUN ehf, getur 

krafið "nafn banka eða tryggingafélags" um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu 

leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta 

eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði 

sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til 

endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

Staður, dagsetning, ár 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpill 
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E-03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar. 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 

upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af FSR 

áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 

verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 

grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

· skjalastýringu
· póst inn og út
· móttöku og dreifingu teikninga
· móttöku efnis
· meðhöndlun frávika og úrbóta
· auka- og viðbótarverk
· nýja greiðsluliði
· innra eftirlit með einstökum verkþáttum
· verkþáttarýni

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa 

að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að 

hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að 

undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann hvernig 

hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi 

fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á 

viðkomandi verkþætti. 

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

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

· Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.

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

· Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.

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

· Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.

· Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.
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ALMENN ATRIÐI UM VERKLÝSINGU 

Í verklýsingu er verkum lýst og er þar að verulegu leyti vísað til íslensks staðals. 

Tilgangur verklýsingar er að gera bjóðendum ljóst hvað er fólgið í einstökum 

verkhlutum og hvernig skuli leysa þá af hendi. 

      Þar sem teikningar og verklýsing kveða ekki fyllilega á um, hvernig 

leysa skuli einstök verk, skal ætíð miða við, að verk skuli vinna á vandaðan 

og varanlegan hátt og að öllu leyti fullnægjandi fyrir slíka byggingu. Ef um 

vafa er að ræða varðandi frágang eða lausnir, skal ætíð hafa samráð við 

eftirlitsmann verkkaupa. 

      Verkkaupi lætur við upphaf verks mæla fyrir mannvirkinu einu sinni, 

sbr. ÍST-30-13.4. Allar  aðrar  mælingar  skal  verktaki  framkvæma en 

eftirlitsmanni  er gefinn  kostur  á  að sannprófa  þær.  Verktaki  ber  þó  einn 

ábyrgð  á  þeim  og  aðgerðarleysi  eða  vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi 

þeirri ábyrgð. 

Verktaki skal strax í upphafi verks kynna sér verklýsingu og allar 

teikningar gaumgæfilega og vera viss um að hann skilji öll mál rétt áður en 

hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Komi í ljós misræmi milli teikninga 

eða milli teikninga og verklýsingar skal leitað úrskurðar eftirlitsmanns 

verkkaupa. 

Vertaki má engar breytingar gera á verkinu nema með staðfestu 

samþykki eftirlitsmanns í samráði við arkitekta hússins. 
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7 Frágangur utanhúss 

7.0         Almennt 

7.0.1  Umfang verksins 

Í þessum kafla er lýst efni og vinnu vegna fullnaðarfrágangs hússins að utan. 

Helstu verkliðir eru eftirfarandi: 

Uppsetning grindar, einangrun og klæðning útveggja. Smíði, ísetning og 

glerjun glugga og útihurða. Einangrun og dúklagning þaka. 

Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega 

umhverfisvottun samkvæmt BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli 

tekur til allrar framkvæmdarinnar, þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra 

verktaka á framkvæmdartíma. Í þessu felst að aðalverktaki skuldbindur sig og 

undirverktaka til þess að vinna skv. verklagi sem er jafngott eða betra en best 

þekkist. Verktaki skal vinna samkvæmt virku umhverfis- og 

öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og OSHAS 18001. Vottun 

umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því skuldbindur 

verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði umhverfis- og 

öryggismála á Íslandi. 

Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, 

fylgja henni og tryggja að allir á vinnusvæði (bæði starfsmenn og gestir) 

þekki og fylgi. Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála 

á vinnusvæðinu. 

Verktaki skal staðfesta skriflega að hann muni uppfylla þær kröfur 

sem gerðar eru varðandi umhverfis- og öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig 

sýna fram á umhverfis- og félagslega ábyrgð. 

Nánar er fjallað um kröfur varðandi umhverfisvottun í kafla 1.1.1. Um Aðstöðu, 

umhverfismál og jarðvinnu.  
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7.0.2      Verkáætlun 

Verktaki skal leggja fram verkáætlun þar sem gerð er grein fyrir röð verkþátta 

og tímasetningum. Raða skal verkþáttum á þann hátt að komist verði hjá 

skemmdum og óþarfa töfum vegna biðtíma milli verkþátta. 

Telji verktaki sig þurfa frekari gögn, teikningar eða verklýsingu, skal 

hann koma upplýsingum þar að lútandi til eftirlitsmanns verkkaupa sem 

óskar eftir gögnum hjá hönnuði, ef við á. Hönnuður skal hafa a.m.k. 5 

vinnudaga til að útbúa gögnin. 

7.0.3  Nákvæmniskröfur 

• Almennt gildir um nákvæmniskröfur:

• Frávik frá lóðlínu  0,2% 

• Frávik frá hallandi línu   0,2%

• Frávik frá bogalínu 0,2% 

• Ójöfnur og mislandanir  5mm/2m

• Frávik í fúgubreidd 20% 

7.0.4  Umhverfisstefna 

Umhverfisstefna 

Verktaki skal setja sér umhverfisstefnu varðandi val á byggingarefnum og 

leitast við að velja vistvæn efni. Í stefnunni skal eftirfarandi koma fram: 

Að leitast sé við að velja efni framleidd í heimabyggð, ef kostur er. 

Að leitast sé við að velja efni sem hlotið hafa vottun fyrir ábyrgð/sjálfbærni 

(responsible sourcing of materials), t.d. timbur með vottun samkvæmt FSC, 

SFI, PEFC eða sambærilegt, malarefni úr námum sem hafa farið í mat á 

umhverfisáhrifum, osfrv. 

Að stuðlað sé að endurnotkun efna. 

Að lögð sé áhersla á endurnýtingu efna. 

Að lögð sé áherslu á að draga úr úrgangi og auka endurvinnslu. 

Að forðast sé að notkun eiturefna og dregið sé eins og kostur er úr notkun 

hættulegra efna. 
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Að litið sé til endingartíma efna við efnisval og leitast við að velja efni 

með langan endingartíma 

Verktaki skal skila til eftirlitsaðila áður en verk er hafið lista yfir öll eiturefni 

og hættuleg efni ásamt öryggisblöðum fyrir öll efnin. 

Verktaki skal velja efni skv. umhverfisstefnu sinni og rökstyðja skriflega 

efnisval sitt og skila til verkkaupa til samþykktar. 

Leitast skal við að velja timbur til framkvæmdarinnar sem hlotið hefur vottun 

sbr. FSC, CSA, SFI með CoC, PEFC (eða sambærilegu), eða timbur sem er 

endurnýtt. Ennfremur skal  

timburframleiðandi hafa öll tilskilin leyfi til þess að selja timbur úr þeirri 

skógrækt sem um ræðir. Verktaki skal rökstyðja skriflega val á timbri og skila 

rökstuðningi til verkkaupa til samþykktar.  
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7.1        Útveggjaklæðningar 

7.1.1           Almennt. 

Byggingin er klædd að utan með skúffugleri sem kemur í álramma og fest upp 

með ál/stál festingum (nánar frá framleiðanda) með loftun inn á milli hæðaskila 

á klæðningu. 

Verkinu tilheyrir undirbúningsvinna, klæðning, einangrun og fullnaðarfrágangur 

að utan. Öll vinna skal fagmannlega af hendi leyst og skal allt efni sem verktaki 

leggur til standast það álag sem búast má við þar sem það er notað.  

Teikningar sem fylgja þessum útboðsgögnum skulu vera leiðbeinandi og er 

ætlað að lýsa útliti og kröfum sem verkkaupi gerir. 

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við 

eftirlitsmann og hönnuði um öll vafaatriði. 

Timbur. 

Allt timbur skal vera fura, af fjórða flokki eða betra. Allt timbur skal vera 

heilbrigt og án sýnilegra galla. Efni með stórar sprungur, sem rýra styrk þess má 

ekki nota. Velja skal kvistlítið timbur og skal stærð kvista á kanthlið ekki vera 

meiri en 50% af breidd kantsins. Ekki má vera mygla, grágeit eða aðrir sveppir í 

timbrinu. Viðarraki skal vera á bilinu 12- 18%. Timbri skal rakka upp á afrétt 

undirlag á planka og með millileggjum með hæfilegu bili þannig að vel lofti um 

viðinn. Breiða skal vatnsheldar yfirbreiðslur, úr t.d.segldúk en ekki plastdúk, 

yfir timbrið og ganga þannig frá að vel lofti undir. 

Timbur skal vera B-gagnvarið skv. byggingar-reglugerð, júlí 1998, grein 

129.1, þar sem það á við. 

Krossviður: 

Krossviður skal vera vatnslímdur birkikrossviður til notkunnar utanhúss. Nota 

skal heilar plötur eins og við verður komið. Undir plötuskilum skal ávallt vera 

stoð eða lausholt. 
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Þar sem timbur liggur að steini skal koma pappi á milli.Þar sem timbur 

liggur að málmi skal koma pappi á milli. Allar festingar s.s. naglar boltar 

skrúfur og festivinklar skulu vera úr heitgalvan-húðuðu stáli nema annars sé 

getið. 

Í eftirfarandi köflum er vísað til teikninga hönnuða nema annað sé tekið fram. 

Þar sem það á við skal verktaki kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar 

framleiðanda um alla vinnutilhögun, festingar o.s.frv. að öðru leyti en fram 

kemur í verklýsingu. 

7.1.2          Einangrun útveggja 

Alla útveggi skal einangra með þéttri steinull í plötum með rúmþyngd 80 kg/m³ t.d. 

múrplötu frá Steinullarverksmiðjunni hf. eða öðru sambærilegu. Þykkt einangrunar 

skal vera 150 mm.  Breidd einangrunar skal vera 10 mm meiri en bilið milli 

burðargrindar sem hún á að falla í.  Veggfletir sökkuls og kjallaraveggja upp undir 

Skúffuklæðningu skulu þó vera einangraðir með 100 mm einangrun 0,6 m undir 

yfirborð á sökklum þar sem við á enn 0,6 m niður fyrir sökkla kjallara einnig.   

Einangrun skal sett þannig í að hvergi myndist bil milli einangrunarplatna, eða 

einangrun sé þvinguð. Einangrun skal fest upp með stál dýflum (6 stk. á m²) af 

gerðinni SPLIT ISO 05983 eða öðrum sambærilegum. Þá skal festa í gegnum 

einangrun og inn í steinsteypu með cc 500 mm bili á víxl upp eftir plötum 100 mm 

frá útbrúnum.  Þrýsta skal plötum þétt saman á samskeytum og láta samsetningar 

skarast í miðri plötu fyrir ofan og neðan.  Vanda skal sérstaklega alla vinnu við 

einangrun þar sem hún skerst í sundur, þannig að hvergi myndist bil milli 

einangrunar eða aðliggjandi flata. Þar sem bil myndast skal fylla það með 

steinullareinagrun. Á skilum einangrunar kjallara og útveggja skal koma fyrir 

sérstöku sterku ál-neti til varnar músagangi undir einangrunina sbr. teikningar. Það 

skal festa í vegg og draghnoða við Skúffuklæðningu / glerklæðningu. 

Nauðsynlegt er að ganga frá drenmöl kringum húsið og er vísað á skýringar og 

magntalna lagnahönnuða varðandi þann frágang. 
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Einangrunina skal geyma á þurrum og öruggum stað til varnar skemdum, þar til hún 

er sett upp. 

Einingaverð: 

Innfalið í verði er öll einangrun uppkomin og fullfrágengin, þ.m.t. ál-net við sökkul. 

Magntölur: 

Mælt nettó í m².af teikningum 

 Sjá teikningar hönnuða og sérteikningar hönnuða  ( A – 102, A – 106, A – 107, 

A – 108, A – 109, A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303 og A – 

304 ). 

7.1.3      Skúffuklæðning 

Sjá teikningar  nr. ( A – 106, A – 107, A – 108, A – 109, A – 224, A – 230, A – 300, 

A – 301, A – 302, A – 303 og A – 304 ). 

Útveggi skal klæða með formbeygðri glerklæðningu skv. eftirfarandi lýsingu  

Ál-undirkerfi: 

Þar sem útveggir eru klæddir skal burðarkerfi undir klæðningu vera í samræmi 

við kröfulýsingu þessa. Burðarkerfi skal vera gert úr stáli og ekki má myndast 

rafspenna á milli ólíkra efna. 

Festa skal upp stálvinkla með styrkingu með heitgalvanhúðuðum múrboltum(í 

samráði við burðarþolshönnuð). Á milli stálvinkla og steypu skal einangra á 

milli með platklossum. Þegar lokið er að stilla af stálvinkla skal fullherða 

múrbolta í samræmi við leyfilega herslu múrbolta uppgefna af framleiðanda. 

Við hönnun og festingar á leiðurum er það á ábyrgð verktaka að burðarkerfi 

leyfi allt þan (hreyfingu) í burðarkerfi og klæðningu. (hafa ber í huga að festa 

ekki leiðara saman með klæðningunni svo að spenna í leiðurum fari ekki að 

vinna á móti hvor öðrum). 

Verktaki leggur til útreikninga um fjölda og gerð festinga á burðarkerfi. 

Útreikninga þessa skal leggja fram til samþykktar burðarþolshönnuðar hússins. 

Athuga skal að ef teikningar gera ráð fyrir öðrum stærðum eða festingum en hér 
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koma fram þá ráða þau fyrirmæli.  Einnig skal athuga að ef framleiðandi 

kerfisins fyrirskipar aðra útfærsl á kerfinu, þá skal hún ráða eftir samþykki 

eftirlitsaðila.  Mál skulu tekin á staðnum. 

Glerklæðning, festingar og frágangur : 

Álkerfi glerklæðningar er komið fyrir ofan á stálvinkla eins og hér segir. 

  Ofan á Stálvinkla koma plastlistar sem skulu þola þann þrýsting og þunga sem 

þarf til að bera klæðninguna og, einnig til að slíta álleiðara frá stálvinklum svo ekki 

myndist oxydering á milli efna og til að koma í veg fyrir kuldaleiðni, þeir eru einnig 

með loftunargötum til loftunar bakvið klæðningu.  

 Ofan á plastlista kemur kuldaleiðni slitið álkerfi sem boltast fast í 

stálvinkla/burðarkerfi sjá nánar frá framleiðanda. Ofan í álkerfi koma PVC listar 

fyrir skúffugler til að setjast ofan í, PVC listarnir halda skúffunum saman, þá getur 

innraglerlagið verið sett í og smellist það í PVC-fótstykkið, og er settur þéttikantur 

og kítti á milli skúffa.  

 Á alla enda skúffuglers er smelt gúmmí fóðringum til að koma í veg fyrir að gler 

nuddist ekki saman við önnur efni, einnig svo glamri ekki í því. Gúmmí hulsan þéttir 

efnið að mestu fyrir vindum og regni. Ytralagi er síðan smelt í fótstykki á móti 

innralagi og þétt á milli með gúmmí þéttingum og kítti á samskeytum, ofan á skúffur 

smellist svo pvc listi eins og að neðan og þar ofan á kemur u laga álrammi sem er 

tryggilega festur í hornum með álvinklum og boltum við hliðarstikki sem loka 

álramanum alveg og gera það að verkum að klæðningin hvorki færist upp, niður né 

til hliðar. Gluggagöt eru tilbúin í klæðningu frá framleiðenda og smellist álrammi 

sem er í sömu málum og teikningar gefa upp um stærðir gata í klæðninguna til að 

loka fyrir úrtök fyrir gluggaopum. Glerklæðningin er með svokölluðum “Amethyst” 

lit sem hleypir 70% sólarbirtu í gegnum sig nánar frá framleiðanda, 

 Klæðninguna skal festa á burðargrindina með þeim festingum sem framleiðandi 

útvegar í samvinnu við útreikninga verkfræðinga. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er burðargrindin og allir hlutar glerklæðningarinnar uppkomin og 

fullfrágengin með öllum festingum og tilheyrandi frágangi þ.m.t  millilegg, skörun 

og afskurður. 
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Magntölur: 

Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningum. 

7.1.4         Flasningar og áfellur. 

Sjá teikningar nr. ( A – 103, A – 104, A – 105, A – 106, A – 107, A – 108, A – 109, 

A – 201, A – 202, A – 203,  A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303 

og A – 304 ). 

Umhverfis glugga og hurðir og að aðliggjandi bygginarhlutum, skal forma og koma 

fyrir viðeigandi flasningum og áfellum sbr. teikningar hönnuða.  Efnið skal vera 

ýmist úr sléttu 1,0 mm efni eða sléttu 2,0 mm efni, samskonar og álrammar 

glerklæðningar að lit. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru allar flasningar og áfellur umhverfis glugga, hurðir og úthorn, 

uppkomin og fullfrágengin með öllum festingum. 

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó lm, án skörunar. 

7.1.5        Timburhandlisti með ryðfríum stálfestingum 
Teikning: Grunnmyndir,( A – 102, A – 103, A – 104, A – 105 og A - 304). 

Handlisti úr harðviði festur með ryðfríum stálteini með ryðfríum ásoðnum flansi í 
vegg eða í stálhandrið. Milli ryðfrís stálflans og heitgalvanhúðaðs flatstáls skal komi 
nylonskinna. 
Í Stálteini skal vera festing fyrir huldar festingar bæði fyrir stálfestingu og í stein. 

Magntölur og einingarverð: 
Magntala er metrar (m) mælt á teikningum hönnuða. Einingaverð er fyrir uppkomna 
og fullfrágengina og olíuborna handlista með öllum festingum. 

7.1.6        Krossviðarklæðning á stálbita 
Teikning: A – 103, A - 104, A – 105, A – 201, A – 202, A - 203, A – 400 og A - 
401). 

22 mm krossviður er klæddur beggja vegna á grindarkerfi úr stálbitum. Milli 
krossviðar og bita komi asfaltríkur tjörupappi. Fyllt er í grindarbil með 
steinullareinangrun. Á krossvið er klætt með álplötum beggja vegna. Meðfram gólfi 
er kíttað undir plötukant krossviðarplötu. 
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Magntölur og einingarverð: 
Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum hönnuða. Einingarverð innheldur 
fullfrágenginn vegg með öllum festingum og þéttingum. 

7.1.7        Ál klæðning á þakkanta 
Teikning: ( A – 101, A – 108, A – 109, A – 221, A – 222, A – 223, A – 224, A – 
230, A – 300, A – 302 og  A - 304). 

Klæða skal þakkanta að framan og ofaná þakant  með 2mm áli á undirkerfi. 
Lengd eininga 3000mm . 
Álklæðning  fest  með  samlitum  álhnoðum.  Undir  samskeyti  komi  0,8mm 
samlitur álrenningur. Heilsjóða skal þakpappa uppá kant og er það innifalið í þessum 
verklið ásamt þrýstilista og þéttingum. 

Magntölur og einingarverð: 
Magn er lm mælt af teikningu hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 
fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum þ.m.t. undirkerfi.. 
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7.2        Múrhúðun 

7.2.0       Almennt 

Sökklar eru einangraðir að utan og klæddir sementsbundinni múrklæðningu, 

u.þ.b. 25 mm þykkri. Þar sem múrklæðning kemur að málmáfellum og hætta er

á sprungumyndun, skal koma fyrir þéttiborða og kítti svo múrinn nái ekki 

festingu við málminn. 

Verktaki skal gefa 10 ára ábyrgð á fullfrágengnu verki. 

Áfellur: 

Þar sem múrklæðning endar að ofan skal festa 1,5 mm sýrufasta áláfellu í vegg 

ýmist með álhnoðum eða smellt í lista. 

Múrnet: 

Heitgalvanhúðað bendinet er fest á múrtappana og það strengt saman með þar 

til gerðum bindilykkjum. 

Frágangur við úthorn: 

Nota skal til þess gerða ryðfría hornvinkla á öll úthorn. 

Múr: 

Múrklæðning skal byggð upp með tveim lögum: undirmúr og yfirmúr, biðtími 

með aðhlúun skv. fyrirmælum framleiðanda múrkerfisins. Eftir að ytra lagið er 

borið á er það rétt af og strokið yfir með kústi, áður en gengið er frá 

yfirborðslagi með steiningu. Á ytra lagið er borið steinlím og er steinmulningi 

kastað / dregið á. Ekki má hefja pússningu ef hætta er á frosti og verja verður 

hana gegn regni. Múr - gæði. Vinnureglur, gæðakröfur og prófanir í 

múrblöndum og múr skv. Rb blöðum. 

Múr lagaður á staðnum: 

Öll múrvinna og múrefni skal uppfylla kröfur staðla skv.Byggingarreglugerð, 

nema annað sé tekið fram. 
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Þenslufúgur: 

Þenslufúgur skulu staðsettar samkvæmt viðmiðum múrkerfis. Verktaki skal fara 

nákvæmlega eftir leiðbeiningum frá framleiðanda múrkerfis um gerð þenslufúga, 

undirvinnu og allan frágang. 

Aðhlynning: 

Áður en múrvinna hefst skal verktaki verja alla byggingarhluta er gætu skemmst 

við múr- og steiningarvinnuna. Við aðhlynningu múrlaga skal bleyta undirmúr 

með vatni og hann látinn harðna í 4-7 daga. Yfirmúrinn skal bleyta í 5-10 daga 

eftir aðstæðum. Í þurru veðri, miklum vindi og við lágt hitastig skal bleyta 

yfirmúr í allt að 10 daga, til að draga úr rýrnun og sprungumyndun í múrnum. 

Þar sem múrklæðning kemur að málmáfellum og hætta er á sprungumyndun, skal 

koma fyrir þéttiborða og kítti svo múrinn nái ekki festingu við málminn. 

Einangrun: 

Einangrað er með einangrunarplötum, þyngd = 120 kg/ m3, sem festar eru á

vegginn með þar til gerðum múrtöppum. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda 

m.t.t. staðsetningu og 

fjölda festinga. 

Múrnet: 

Heitgalvanhúðað bendinet er fest á múrtappana og það strengt saman 

með þar til gerðum bindilykkjum. 

Frágangur við úthorn: 

Nota skal til þess gerða ryðfría hornvinkla á öll úthorn. 
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7.2.1       Sökkuleinangrun og múrhúðun. 

 Teikning:  A – 301. 

Þar sem veggir 1. hæðar eru einangraðir að utan kemur sökkuleinangrun utan á 

sökkla. Einangra skal utan á sökkulveggi með 75 mm einangrun uþb 600mm 

niður eftir sökkli og múrhúða yfir sbr. 7.2.1. Hæð múrhúðar er uþb 300 mm. 

Áfella undan glerklæðningu fellur yfir efri brún múrhúðunar sbr sérhluta. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er metrar (m) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið. 

7.2.2      Einangrun utan á veggi í kjallara 

Teikning: A – 300, A – 301 og A – 302. 

Einangra skal með 100 mm einanagrun og takkadúkur klæddur yfir og festur 

tryggilega í stein. 

Áfella undan glerklæðningu fellur yfir efri brún takkadúks sbr sérhluta. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og

öll vinna til að fullgera þennan verklið. 
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7.3        Þakfrágangur 

7.3.1      Almennt 

Verktaki skal sjá um einangrun þaks, niðurföll, lögn þakpappa og fylgihluta 

samkvæmt teikningum og sérlýsingu hér á eftir. Þar sem fúga þarf skal nota 

viðeigandi fúguefni og grunn sem framleiðandi þakpappa mælir með. Gefa skal 

10 ára ábyrgð á þakpappanum bæði efni og vinnu. 

Undir neðsta lag dúks, á flötum og köntum, skal ávallt koma grunnur, sem 

viðurkenndur er af framleiðendum dúks,u.þ.b. 0,3 l/ m2 Yfirborð á steyptum 

plötum skal vera slétt og glattað og má frávik með 2m réttskeið ekki fara 

yfir 10 mm. Flöturinn skal vera þurr, hreinn og laus við allt ryk áður en vinna 

við dúklagningu hefst. 

Sýnilegur dúkur skal þola geislun sólar. 

Þakpappi: 

Nota skal þakpappa með polyesterfilti og skal hann vera vottaður af Rb og 

uppfylla eftirtalin skilyrði : 

YFIRPAPPI: 

Togstyrkur N pr 5 cm 
langsum/:þversum 

900/575 

Brotlenging % langsum/þversum 40/50 
Rifstyrkur N 

langsum/:þversum 
50/50 

Naglrifstyrkur N 
langsum/:þversum 

275/325 

Götunarstyrkur N 750 
Rakamótstaða Z 2000 

 Þykkt  mm 4.7 

UNDIRPAPPI: 
Togstyrkur N pr 5  cm 

langsum/:þversum 
600/625 

Brotlenging % langsum/þversum 27/30 
Rifstyrkur N 

langsum/:þversum 
50/50 

Naglrifstyrkur N 
langsum/:þversum 

325/475 

Götunarstyrkur                N 750 
Rakamótstaða                Z 2000 

Þykkt             mm 3 
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Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá Rb yfir þann 

pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda í öllu. 

Raka- og vatnsþéttilag á viðsnúið þak skal vera asfaltbundið. Asfaltið skal vera 

blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn SBS skal vera 

a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera 8 - 10 

kg/m2. 

Þéttilagið skal vera byggt upp af tveimur lögum af asfaltdúk, sem 

heilsoðinn er saman með eldi.  Ekki verður leyft að hella með heitu asfalti 

undir þéttidúk sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó framleiðandi segi 

annað. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu 

þannig að hvergi séu blettir sem ekki hafi soðist saman. Steypta  fleti  þar  sem 

dúkur  heillímist  á  skal  grunna  með  viðeigandi  grunni  sem framleiðandi 

dúksins leggur til.  Bæði þéttilög skulu liggja samsíða hallastefnu flatarins 

þannig að vatn eigi greiðari leið að niðurföllum. 

Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef 

hitastigið fer niður fyrir 3°C. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna dúk, sem 

ekki uppfyllir allar kröfur sem nota á við þessar aðstæður. Einungis 

kunnáttumenn mega vinna við dúklögn og gerðar eru miklar kröfur um 

vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem dúkmaður hefur unnið 

við krefjist eftirlitsmaður verkkaupa þess. Þar sem unnið er með opinn eld 

skal hafa tiltæk slökkvitæki af viðurkenndri gerð og ekki má vera meira en eitt 

ár frá síðustu skoðun tækjanna. 

Áferð steyptrar plötu: 

Áferð/yfirborð hallandi þakplötu skal vera glattað. Ef yfirboð plötu er ekki 

nægjanlega slétt að mati eftirlitsmanns verkkaupa þá skal vektaki vélslípa 

plötuna verkkaupa að kostnaðarlausu. 
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Einangrun: 

Varmaeinangrun þaka skal vera í samræmi við byggingareglugerð. U-gildi þaka 

skal ekki vera hærra en 0,18 W//(m2 C), reiknað gildi þaka.  

Einangrun skal vera sérstaklega til þess gerð að nota við þakgerð sem hér 

um ræðir ,,viðsnúið þak”. Yfir öllum niðurföllum skal skera úr einangruninni 

u.þ.b. 150 x 150 mm göt. Að öðru leiti skal leggja og ganga frá einangruninni

samkvæmt fyrirmælum framleiðanda hennar. 

Þakeinangrun skal vera rakaþolið frauðplast ("Ekstruderuð" polystyrene 

einangrun XPS) min 300 kPa. "Sellur" einangrunarefnis skulu vera lokaðar 

og hámarks rakadrægni sé mest 0,1% vol.. Plöturnar skulu vera með nót og 

tappa allan hringinn og leggjast í þremur lögum. Plötuskil milli laga skulu ávalt 

skarast um hálfa plötu. 

Á viðsnúnum þökum er einangrun lögð í þremur lögum. Heildarþykkt 

einangrunar skal miðuð við að ákvæðum byggingarreglugerðar ( júlí 1998 grein 

180.3 )sé fullnægt 

Verktaki skal leggja þakpappa ofan á steyptar plötur, upp á aðliggjandi 

þakkanta (sjá deiliteikningar hönnuða). Setja skal þríkantslista í kverk mæli 

pappaframleiðandi með því. Yfirborð skal vera laust við misfellur og skarpar 

brúnir og má frávik með 2m réttskeið ekki fara yfir 10mm. Steypan verður að 

vera hrein og þurr og laus við öll óhreinindi áður en pappalögn hefst. Þakpappi 

er límdur upp á og yfir efri brún á þakkanti. Yfir pappann er síðan sett 

álklæðning sem lýst er og magntekið í kafla viðkomandi köflum.  

Að öðru leyti skal pappinn uppfylla aðrar tæknilegar kröfur sem 

gerðar eru til þakpappans. Verktaki skal ganga frá öllum þéttingum við 

niðurfallsbrunna og önnur gegnumtök. Setja skal aukapappalag ofan í skotrennur 

og rennur. 

Jarðvegsfilti er lýst og það magntekið í kafla um lóðarfrágang. 
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7.3.2 Þakdúkur/-pappi fyrir viðsnúið þak. 

Teikning:( A – 101, A – 300, A – 302, A – 304) 

Á steyptar plötur 3. hæðar svo og svalir á 2.hæð skal leggja þakpappa í þremur 

lögum, upp á og yfir steypta kanta og þakkanta. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv 

grunnmyndum. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan 

verklið skv verklýsingu og teikningum ásamt kantfrágangi, áfellum og 

allur frágangur við túður niðurföll o.þ.h. 

7.3.3 Einangrun á þakdúk/-pappa 250mm 

Teikning: ( A – 101, A – 300, A – 302, A – 304) 

Einangra skal þak með nótuðum polystyren einangrunarplötum. Plöturnar 

skulu vera með nót og tappa allan hringinn og leggjast í þremur lögum 

100+50+100 mm sem skarast hálft í hálft. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv 

grunnmyndum. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan 

verklið skv verklýsingu og teikningum ásamt kantfrágangi. 
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7.4 Járn- og blikksmíði 

7.4.1 Almennt 

Ryðfrítt stál: 

Ryðfrítt stál AiSi 316 

C=0.08%max, Mn=2%max, Cr=17%, Ni=12%, Mo=2.5% 

Stál: 

Flatstál skal vera St. 37-2 samkvæmt DS 412 (ISO 630 eða DIN 17100 ) 

formstaðall DIN 1017/1 og 59200. Ferkantað stál skal vera St. 37-1K 

samkvæmt DS 1652 DIN 17100, formstaðall DIN 178. Stálpípur skulu vera St 

33, din 17100 / 2458 / 1615. 

Sjá einnig verklýsingu burðarþolshönnuða varðandi gæðakröfur til stálsmíði og 

stálfestinga. 

Heitgalvanhúðun: 

Allt stál skal heitgalvanhúðað eftir vinnslu, filmuþykkt heitgalvanhúðunar skal 

vera ≥ 100µm.  Fylgja  skal  leiðbeiningum  framleiðanda  hvað  varðar 

undirbúning  stáls  fyrir galvanhúðun. 

Suður: 

Allar suður skulu vera fyrsta flokks og unnar af vönum fagmönnum með gild 

réttindi frá Iðntæknistofnun íslands. Hæfnisprófin skulu vera samkvæmt ÍST 

EN 287-1 m.s.b. og svara til þeirra aðferða , sem áformað er að nota. Kverkar 

og horn skulu vera hvöss. Þar sem tveir fletir eru soðnir saman í plani skal 

gengið þannig frá suðu að hún sjáist ekki heldur verði um einn sléttann flöt að 

ræða Öll suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðals DS 316af “karakter” 4 skv. 

DS/R 325. Allar rafsuður skulu vera a.m.k. í flokki C s.k.v. ÍST en 25817. 

Rafsuðuvinnu skal þannig hagað á hverjum stað að formbreytingar og innri 

spennur verði sem minnstar. Ef eftirlitsmaður óskar þess, ber verktaka að gefa 

fyrirfram upplýsingar um í hvaða röð og stefnu suður verða unnar á hverjum 
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stað. Hugsanlegar athugasemdir eftirlitsmanns ber að taka til greina. Fletir 

sem soðið er að skulu vera nákvæmt unnir sléttir, þurrir og hreinir. Hreinsa 

skal gjall og öll önnur óhreinindi af hverjum suðustreng og við hver 

víraskipti áður en meira verður soðið. Þegar suðu er lokið skal allt gjall og 

óhreinindi hreinsað af suðunni þegar í stað. Allt ryð skal hreinsa af köntum 

áður en soðið er. Allar suður sem hægt er að komast að bakhlið á skulu 

róthöggnar og endursoðnar frá þeirri hlið. 

Allar suður skulu slípaðar niður að aðliggjandi flötum. 

Festingar stálhandriða í stein eru gerðar með þ.t.g festiboltum sbr. 

sérhlutateikningar. Mikilvægt er að um boltahaus sé að ræða en ekki snittein með 

ró. 

7.4.2 Heitgalvanhúðuð stálhandrið 

Teikning: A – 501. 

Handrið skal smíða, samkvæmt teikningum hönnuða, úr flat- og plötustáli. 

Allar samsetningar heilsoðnar. 

Handrið eru framleidd í einingum sem raðað er upp með millibili sem jafnt er 

millibili pílára. Í hverri einingu eru ísoðnar festiplötur fyrir handlistafestingar. 

Handrið fest í stein með boltum í múrhulsur. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er metrar (m) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið þ.e., smíði, heitgalvanhúðun, uppsetning og 

festingar. 
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7.4.3 Yfirfallsrör 

Teikning: A – 300. 

Í þakkanta skal setja ryðfrí yfirfallsrör með ásoðnum festiflans fyrir 

dúkfrágang, samkvæmt teikningum. Gert er ráð fyrir að yfirföllin séu sett i 

vegg eftir að kjarnaborað hefur verið með bor 10mm stærri en rör, þéttifrauðað 

milli rörs og steypu. Þétta skal pappa vandlega við yfirfallsrörið (flansinn) að 

innanverðu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er stykki (stk.) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið þ.e. yfirfallsrör, smíði, ísetning og þétting 

þess við þakpappa og stein. 

7.4.4 Laufgrindur ofan á þakniðurfallsbrunna 

Teikning: A – 300. 

Smíða skal og festa tryggilega laufgrindur úr ryðfríu stáli á niðurfallsbrunna á 

þaki. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er stykki (stk.) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið þ.e. laufgrind, smíði og uppsetning. 
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7.5 Málun 

7.5.1 Almennt 

Sílanbaða skal steypta fleti, bæði útveggi og stoðveggi, með 2 umferðum af 

40% mónósílan, á sjónsteypu fleti .Sílanið skal borið vandlega á flötinn þannig 

að engir fletir verði útundan. Æskilegast er að sprauta efninu á flötinn með mjög 

lágum þrýstingi, þvert yfir lóðrétta fleti. Flöturinn skal vera þurr til að ná sem 

bestu ísogi. Fletirnir skulu þorna vel á milli umferða. Byrja skal neðst og vinna 

sig upp vegginn. Ekki skal sílanbaða við lægra hitastig en + 5°C og sá flötur 

sem sílanbaðaður er skal vera minnst +3° yfir daggarmörkum lofts meðan á 

sílanböðun og þornun stendur. Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í 

rigningu. Lárétta eða lítt hallandi fleti skal sílanbaða ríkulega. Fari mónósílan á 

gler, ál, tré eða aðra staði þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það af með 

spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum. 

Eftirlitsmaður verkkaup skal ávalt vera viðstaddur silanböðun 

sjónsteyptra flata. 

7.5.2 Sílanböðun steyptra veggja og kanta 

Sílanbaða steypufleti og kanta tvær umferðir skv. almennri lýsingu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningum hönnuða.  Innifalið í verði er allt 

efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum. 
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7.6 Gluggar, gler og útihurðir 

7.6.1 Almennt 

Ál/tré og ál/stál 60mm gluggakerfi 

Gluggar skiptast í eftirfarandi flokk (sjá sérlýsingar): 

Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar 

Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar með hurðum  

Álgluggakerfi (“add on”) glerveggir á stálkarma 

Glerveggir-álkerfi við vindföng 

Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða skulu vera úr sama álgluggakerfi. 

Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, hurðir eru hluti 

kerfisins. 

Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum 

framleiðenda álkerfis og sérhlutateikningum og verklýsingum hönnuða. 

Verkið skal unnið af reyndum iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa 

viðurkenningu framleiðenda kerfisins. Gluggar skulu glerjaðir í álhluta 

gluggans þannig að hvergi sé tré til staðar í umgjörð glersins. 

Timburhluti glugga: 

Gluggar skulu smíðaðir skv. leiðbeiningum Rannsóknastofnunar 

byggingariðnaðaris og góðum faglegum venjum. Gluggar skulu varðir fyrir 

hvers konar skemmdum, hnjaski og óhreinindum meðan á 

byggingarframkvæmdum stendur. Efni í glugga skal ekki vera lakari en skv. 

"Framleiðslukröfur fyrir glugga og hurðir, Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins 58". Sjá einnig almenna lýsingu í kafla um 

Útveggjafrágang. Efnið skal vera þéttvaxin norðurskandinavisk fura og liggja 

rétt í því og skal tréð vera "radialskorið". Árhringir skulu liggja sem næst 

lóðrétt í plönkunum og sem næst hornrétt á lengri flöt plankanna. Karmar og 

póstar skulu smíðaðir og settir saman með viðurkenndum aðferðum. 

Karmstykki og lóðréttir póstar skulu vera ósamsett í heilum lengdum. Horn 
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skulu vera felld með beinum töppum, þétt með elastísku kítti í samsetningu. 

Póstar og hæðarstykki skulu grópuð í sæti, 2/3 af falsdýpt. Karmar og lóðréttir 

póstar eru jafn djúpir. Pósta skal festa með ryðfríum tréskrúfum 6x90mm í 

gegnum karminn, tvö stk. í hvern póstenda. Bora skal fyrir skrúfunum. Setja 

skal olíukítti í öll samskeyti og endatré. Pússa skal hefilslög af öllum sýnilegum 

flötum og yfirborðsmeðhöndla þá skv. sérlýsingu. 

Álgluggakerfi og “add on”kerfi 

Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða , opnanleg fög, hurðir og álglerveggir 

skulu vera úr sam álgluggakerfi. Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr 

viðurkenndu ál gluggakerfi, hurðir eru hluti kerfisins. 

Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda 

álkerfis og sérhlutateikningum og verklýsingum hönnuða. Verkið skal unnið 

af reyndum iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda 

kerfisins. Gluggar skulu glerjaðir í álhluta gluggans þannig að hvergi sé tré til 

staðar í umgjörð glersins. 

Álgluggar skulu smíðaðir úr viðurkenndu álgluggakerfi og skal notað kerfi 

frá sama framleiðanda í öllu húsinu. Álgluggakerfið skal vera vottað skv. 

RAL-RG 636/1. Efniseiginleikar álprófílana skulu vera skv. DIN17165:Al 

Mg Si 0,5 F22. Álgluggakerfið skal standast slagregnsþéttleikapófun skv. 

Nordtest NT Build 116 eða öðrum sambærilegum staðli. Glerjun, hurðir, 

opnanleg fög og ísetning glugga og glerveggja skal standast minnst 1100 Pa 

vind- og slagregnsþrýsting. Álgluggakerfið skal hafa tveggja þrepa þéttingu. 

K-gildi min. 1,5W/m2K. Allar kuldarbrýr álgluggakerfisins skulu vera brotnar 

með einangrandi efni og á það einnig við um allan frágang álgluggakerfisins 

við aðliggjandi byggingarhluta. Glerfals álgluggakerfisins skal vera loftað og 

drenerað á þann hátt að vatn sem kemst inn kerfið sé leitt frá innri þéttingu og 

vatn frá láréttum próflíl fari út í lóðréttéttan prófíl og renni þaðan út. 

Samsetning láréttra og lóðréttra pósta skal vera fullkomlega vatnsþétt. 

Hljóðeinangrunargildi álgluggaprófílana skal ekki vera lakara en glerrúðan, 

sem er skilgreind í viðkomandi glugga. Breidd álprófíla skal vera 60mm. 

Glerjunarsmellulistar skulu grynnast eftir því sem innar dregur í gluggan, en 
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þess jafnframt gætt að þeir smellulistar sem ramma inn gluggann séu jafndjúpir 

í öllum gluggum í hússins. 

Opnanleg fög eru ýmist topphengd eða hliðarhengd. Lamir skulu vera ryðfríar 

rennilamir í fals, með innbyggðri mótstöðu. Lamir eru ekki sýnilegar á 

lokuðum glugga. Öll fög skulu hafa þriggja punkta öryggislæsingar, ryðfríar 

stangarlæsingar. Tvöfalt ryðfrítt slúttjárn skal vera fellt í karm við hverja 

læsingu og skal tekið úr karmi fyrir báðum götum þ.a. hægt er að læsa glugga í 

loftunarstöðu. 

Á útihurðir skal setja ál lamir með kúlulegum. Gler í öllum hurðum 

skal vera samlímt öryggisgler í báðum rúðum einangrunarglers. Þriggjapunkta 

stangarlás skal vera á öllum einföldum hurðum. Sílinderlæsing með þriggja 

þrepa höfuðlyklakerfi skv. ákvörðun verkkaupa skal vera á öllum hurðum. 

Utan við allar hurðir skal vera hurðarstoppari með krók til að festa hurð í 

opinni stöðu. Hurðarstoppari skal ýmist festur í steyptan hnall í jörð eða á 

vegg, útfærsla skal borin undir arkítekt hússins til samþykktar. Allur hurða- 

og gluggahúnabúnaður skal vera frá sama framleiðanda. 

Allar skrúfur og boltar skulu vera úr stáli, heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, A4, 

verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir vegna málmtæringar. 

Ísetning timburglugga/ timbur ramma sem add on kerfi kemur framan á. 

Ávallt er tekið úr karmi fyrir skrúfum og karmfestingum og sponsað í með 

sama efni og í sama flöt og karmur. Gera skal við lakkað yfirborð. 

Karma skal festa með timburskrúfum eða múrfestingum þar sem við á sem 

verkkaupi kýs að nota og skal hann fylgja teikningum með frágang á úrtökum 

fyrir festingum með því að taka úr karmi og sponsa í með sama efni er búið er 

að festa viðkomandi ramma. 

Að utan skal líma butylþéttiborða yfir álvinkla og út á stein og karm. 

Að innan þétt með tróði, bakfyllingu og fljótharðnandi akrýlkítti. 

Milli áls og steins skal vera pappamillilag. Skrúfað í stein og karm með 

ryðfríum skrúfum c/c 200mm. 

Ál-glerjunarkerfi fest við timburvirki með skrúfum .  

Ál-glerjunarkerfi fest við stál virki með skrúfum . 
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Ísetning í sjónsteypuveggjum: 

Tvöföld þétting skal vera að aðliggjandi byggingarhlutum. Fúga milli glugga og 

aðliggjandi byggingarhluta er að jafnaði 15 mm. Fúgu skal fylla með 

einangrandi og rakafælnu tróði. Þéttipylsa og akrylkítti með skal vera að 

innanverðu. Að utanverðu skal þétt með þéttipylsu og kíttað með polysulfíð 

eða silikon kítti með amk. 20 ára endingartíma, UV geislaþolið og skal það 

standast sveppa- og gróðurmyndun. Fara skal nákvæmlega eftir leiðbeiningum 

framleiðanda kíttis, þmt. veðurskilyrði þegar unnið er með efnið. Þar sem kítti 

kemur að timbri skal hreinsa olíu af því, með þar til gerðum hreinsiefnum, 

svo hámarks viðloðun náist. Athygli er vakin á því að ganga verður frá 

vatnshelda dúknum að aðliggjandi byggingarhluta áður en útveggur er 

einangraður. Þéttipylsa skal vera samanpressanleg með lokuðum sellum, td. úr 

expanderuðu plasti eða gervigúmmi. 

Ísetning álglugga: 

Tvöföld þétting skal vera að aðliggjandi byggingarhlutum. Fúga milli 

álgluggakerfis og aðliggjandi byggingarhluta er að jafnaði 15 mm. Fúgu 

skal fylla með einangrandi og rakafælnu tróði, þéttipylsa og akrylkítti með 

góðri málningarviðloðun skal vera að innanverðu og vatnsheldur PVC dúkur 

klemmdur í glerfals kerfisins og límdur með viðeigandi lími við steinvegg að 

utanverðu. Þéttipylsa skal vera samanpressanleg með lokuðum sellum, td. úr 

expanderuðu plasti eða gervigúmmi. 

• Dúkurinn skal vera úr mýktu PVC,með kjarna úr polyestervef ( 75g/ m2 ).

• Þykkt min: 0,55-0,6 mm 

• Flatarþyngd :  700 g/m2. 

• Togþol min:  2900 N/50mm 

• Rifstyrkur:  450N 

• Hitastigsmótsaða: +70°C -30 °C 

Yfirborðsmeðhöndlun á áli í gluggakerfum: Allt ál skal vera rafbrynjað (el oxerað) í 

állit. 
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Sprautulökkun glært lakk: 

Fleti og kanta timburhluta glugga skal lakka. Lakk skal vera glært tvíþátta 

sýruhert lakk, með þurrefni 40-45 % og gljástig uþb. 20. Allir fletir skulu 

lakkaðir þrjár umferðir með efnisnotkun 100-110 g/m2 í hverri umferð. Lökkun 

skal fara fram í sérbúnu umhverfi lausu við ryk og önnur óhreinindi. Hörðnun 

(þornun) á lakki skal fara fram við það hitastig sem framleiðandi lakks telur 

heppilegast. Lakk skal vera vatns og fituþolið. 

Glerjun: 

Við glerjun skal fylgt leiðbeiningum þess glerframleiðanda, sem selur gler til 

byggingarinnar og reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt Rb blöðum. 

Gler: 

Allt gler skal vera fyrsta  flokks, vottað, minnst 10  ára ábyrgð. 

Einangrunargler skal fullnægja gildandi stöðlum "Einangrunargler gæði og 

prófanir". Mesta svignun glerrúðu má vera 1/300 en mest 8mm. Glerþykktir 

skal miða við 200kg/m2 vindþrýsing. Að jafnaði skal nota þær glerþykktir og 

loftbil sem skilgreint er sérstaklega í verklýsingu. Standist rúður ekki 

vindálagskröfur skal vertaki bera það undir verkkaupa og ákvörðun tekin hvaða 

rúðuþykkt skal nota í hverju einstöku tilfelli. Þegar skilgreindar eru misþykkar 

rúður í tvöföldu gleri í gluggum skal þykkri rúðan vera að utanverðu. Allar 

samlímdar einangrunarrúður í sama gluggafleti skulu hafa sömu heildarþykkt. 

Kröfur um gler í hverju einstöku tilviki koma fram á gluggayfirlitsmyndum og í 

töflu. Allt gler skal borið undir hönnuð hússins til samþykktar. 

Þéttilisti: 

Þéttilista af viðurkenndri gerð með minnst 10 ára endingu, sem eftirlitsmaður 

verkkaupa samþykkir, skal fella í opnanleg fög og hurðir. Úrtök skulu vera í 

samræmi við þann þéttilista sem verður valinn einnig skal gæta þess að 

samræmi sé á milli stærðar karms og fags annars vegar og þéttilistans hins 

vegar. 
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Gler; sjá nánar teikningar A – 400, A - 401 

Samlímt gler 4+4mm 
Ytragler er 8 mm, loftbil 24 mm og innragler hert gler 

6 mm. 
Heildarþykkt 38 mm. 

Samlímt gler E-30 
Ytragler eldv. Gler 7,9 mm 
Loftbil 24 mm 
Innragler glært flotgler 6 mm 

Einangrunargler 
Birtuflæði 0,8 
Sólstoppeinangrunargl
er 
Sólfaktor 35(SF)% 
Birtuflæði 70(LT)% Speglun 
10(LR)% 

F1 Öryggiseinangrunargler 
Glært gler sem uppfyllir álagskröfur F1, skv.gildandi 

stöðlum Birtuflæði 0,8. 

Prófun ísettra glugga: 

Fullfrágengna glugga skal verktaki í samvinnu við verkkaupa yfirfara 

nákvæmlega á skjalfestan hátt. Gerð skal vatnsþéttleikaprófun með 3/4" 

garðslöngu með 6kg/cm2 þrýstingi á allan frágang. Slöngunni skal haldi í 500-

1000mm fjarlægð frá fletinum, sem sprautað er á. Komi fram leki skal verktaki 

lagfæra hann. 

Glugga og hurðabúnaður 

Glugga- hurðahúnar og hurðalamir lamir skulu vera úr burstuðu ryðfríu stáli 

AiSi304, handgrip húnsins skal vera, ø 16 mm, stærð 100*50*30 mm. Öll 

gluggajárn skulu borin undir verkkaupa til samþykktar. 
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Ábyrgð: 

Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum. 

Verktaki skal taka öll glugga- og glermál sjálfur og ber ábyrgð á þeim. 

Verktaki skal leggja fram fram gögn frá óháðum aðila, sem verkkaupi 

viðurkennir, um U- gildi, veðrunarþol, tæringarvörn, upplitun lakkhúðar áls 

og timbursog og statiska útreikninga, brunaflokk og aðra þætti sem verkkaupi 

kynni að fara fram á sem staðfesta gæði timburglugga, álgluggakerfisins og 

glers, sem notað er. 

Verja skal glugga, fög og hurðir vandlega gegn hnjaski meðan á byggingu 

stendur. 

7.6.2 Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar 

Teikningar: ( A – 103, A – 104, A – 105, A – 106, A – 107, A – 108, A – 109,A – 221, 

A – 222, A – 223, A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303, A – 304, 

A – 400 og A - 401 ). 

Lakkaðir timburkarmar með áföstu (“add on”) álgluggakerfi. Glerjaðir og 

settir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi stærðir og kröfur 

koma fram í teikningunni “Gluggar og hurðayfirlit” nr.  A – 400 og A – 401. 

Magntölur og einingarverð: 

Mælt nettó í m² hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum og 

lýsingum hönnuðar. 
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7.6.3 Álgluggakerfi (“add on”) og timburkarmar með hurðum 

Teikningar: ( A – 103, A – 104, A – 105, A – 106, A – 107, A – 108, A – 109,A – 221, 

A – 222, A – 223, A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303, A – 304, 

A – 400 og A - 401 ). 

Lakkaðir timburkarmar með áföstu (“add on”) álgluggakerfi með útihurðum. 

Glerjaðir og settir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. Mismunandi 

stærðir og kröfur koma fram í teikningunni “Gluggar og hurðayfirlit” nr . A – 

400 og A – 401. 

Magntölur og einingarverð: 

Mælt nettó í m² hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga með hurð skv. teikningum, 

töflum og lýsingum hönnuðar. 

Allur hurðabúnaður, pumpur og þröskuldar eru innifaldir í 

þessum verklið. 

7.6.4 Álgluggakerfi (“add on”) glerveggir á stálkarma 

Teikningar: ( A – 103, A – 104, A – 105, A – 106, A – 107, A – 108, A – 109,A – 221, 

A – 222, A – 223, A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303, A – 304, 

A – 400 og A - 401 ). 

Glerveggir úr álgluggakerfi (“add on”) sem fest er á stálkarma (burðarkerfi 

úr stáli). Glerjaðir og festir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. 

Mismunandi stærðir og kröfur koma fram í teikningunni “Gluggar og 

hurðayfirlit” nr (A – 400 og A – 401). Um er að ræða tvo mismunandi 

glerveggja skv. gluggayfirliti hurðir eru innifaldar og skulu uppfylla kröfur í 

hurðaskrá. 

Magntölur og einingarverð: 

Mælt nettó í m²  hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum 

og lýsingum arkitekta. Stálhluti glerveggja er ekki innifalinn í þessum verklið. 
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7.6.5 Glerveggir-álkerfi við vindföng 

Teikningar: ( A – 103, A – 104, A – 105, A – 106, A – 107, A – 108, A – 

109,A – 221, A – 222, A – 223, A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 

302, A – 303, A – 304, A – 400 og A - 401 ). 

Glerveggir úr álgluggakerfi (“add on”) sem fest er á stálkarma (burðarkerfi 

úr stáli). Glerjaðir og festir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. 

Mismunandi stærðir og kröfur koma fram í teikningunni “Gluggar og 

hurðayfirlit” ( A – 400 og A - 401. 

Magntölur og einingarverð: 

Mælt nettó í m² hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum 

og lýsingum arkitekta. Stálhluti glerveggja er ekki innifalinn í þessum verklið. 

7.6.6 Fallvörn í gluggum 

Teikningar: A – 400 og A – 401 

Heitgalvanhúðuð stálrör 35 mm sem fest eru í boraðar holur hæðarstykkis 
karma fyrir samsetningu. Rör skal límt tryggilega í götin til beggja enda. Dýpt 
gat um 35 mm. Ganga skal þannig frá röraendum að ekki hægt að snúa rörum í 
gati. 

Magntölur og einingarverð: 
Magn er metrar (m) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði eru 
heitgalvanhúðuð stálrör ísetning og borun karma og öll viðbótarvinna og efni 
sem bætist við gluggaframleiðslu. 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 

TILBOÐSBLAÐ 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
FJÁRHÆÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 0 kr. 
1 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0 kr. 
2 AUKAVERK 0 kr. 

4 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0 kr. 

Staður og dagsetning:__________________________________________ 

 Nafn bjóðanda og kennitala: _____________________________________ 

 Heimilisfang:__________________________________________________ 

 Sími:__________________ 

 Bréfsími:________________ 

Undirskrift 
bjóðanda:______________________________________________ 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
TILBOÐSSKRÁ 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
0.1 Hönnun 0        klst. 0 kr. 0 kr. 
0.2 Ráðgjöf 0 klst. 0 kr. 0 kr. 

 KAFLI  0 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 0 kr. 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
          7.1 Útveggjaklæðningar 
    

      7.1.1 Almennt 
    7.1.2 Einangrun útveggja 1.700 m² ___________ _________________________ 

7.1.3 Skúffuklæðning 1.600 m² ___________ _________________________ 
7.1.4 Flasningar og áfellur 460 m ___________ _________________________ 

7.1.5 
Timburhandlistar með riðfríum 
stálfestingum 20 m ___________ _________________________ 

7.1.6 Krossviðarklæðning á stálbita 50 m² ___________ _________________________ 

7.1.7 Ál Klæðning á þakkanta 430 m² ___________ _________________________ 

      

 

Kafli 7.1 Útveggjaklæðningar 
samtals: 

   
_________________________ 

      7.2 Múrverk og frágangur 
    

      7.2.1 Almennt 
    7.2.2 Sökkuleinangrun og múrhúðun 300 m² ___________ _________________________ 

7.2.3 
Einangrun og takkadúkur utan 
á kjallaraveggii 

  
___________ _________________________ 

 
Einangrun 1.200 m² ___________ _________________________ 

 
Takkadúkur 1.200 m² ___________ _________________________ 

      

 

Kafli 7.2 Múrverk og frágangur 
samtals: 

   
_________________________ 

      7.3 Þakfrágangur 
    

      7.3.1 Almennt 
    

7.3.2 
Þakdúkur/-pappi fyrir viðsnúið 
þak 

    

 

Tvöf. asfaltp. á þak, fest + 
brætt saman 1.060 m2 ___________ _________________________ 

 

Einfallt asfalt lag, til viðbótar 
ofan á tvöfallt lag til öryggis 1.060 m2 ___________ _________________________ 

 
Kantfrágangur tjörupappa 220 m ___________ _________________________ 

7.3.3 
Einangrun á þakdúk/-pappa 
250mm 

  
___________ _________________________ 

 
"Blaut" einangrun 100mm 1.060 m2 ___________ _________________________ 

 
"Blaut" einangrun 100mm 1.060 m2 ___________ _________________________ 

 
"Blaut" einangrun 50mm 1.060 m2 ______________ _________________________ 

 
     7.3 Kafli 7.3 Þakfrágangur samtals: 

   
_________________________ 
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  7.4 Járn og blikksmíði 

  7.4.1 Almennt 
7.4.2 Heitgalvanhúðuð stálhandrið 

Handrið við skábrautir úti 150 m ___________ _________________________ 

Handrið við tröppur úti 40 m ___________ _________________________ 

7.4.3 Yfirfallsrör 20 stk ___________ _________________________ 

7.4.4 
Laufgrindur ofan á 
þakniðurfallsbrunna 20 stk ______________ _________________________ 

 
7.4 

Kafli 7.4 Járn og blikksmíði 
samtals: _________________________ 

7.5 Málun útveggja 

  7.5.1 Almennt 

7.5.2 
Sílanböðun steyptra veggja og 
kanta 1.700 m2 ______________ _________________________ 

 Kafli 7.5 Málun útveggja 
samtals: _________________________ 

 
7.6 

Gluggar gler og útihurðir 
add on kerfi 

  7.6.1 Almennt 

7.6.2 
Add on gluggakerfi og 
timburkarmar. 250 m2 ___________ _________________________ 

7.6.3 
Add on gluggakerfi og 
timburkarmar með hurðum. 30 m2 ___________ _________________________ 

7.6.4 
Add on gluggakerfi og 
Stálkarmar. 90 m2 ___________ _________________________ 

Neyðarslá / panic slá 14 stk ___________ _________________________ 
7.6.5 Glerveggir - álkerfi við vindföng 10 m2 ___________ _________________________ 
7.6.6 Fallvörn í gluggum 50 m ___________ _________________________ 

 
7.6 

Kafli 7.6 Gluggar gler og 
útihurðir samtals: _________________________ 

 KAFLI  7 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: _________________________ 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

9 AUKAVERK 
    9.1 Verkamenn 100 klst. ______________ ______________ 

9.2 Iðnaðarmenn 100 klst. ______________ ______________ 

      

 

KAFLI  9 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
______________ 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
    TILBOÐSBLAÐ 
    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    
    
 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 
 

    
    
 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
 

   
FJÁRHÆÐ 

    0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
 

15.630.000 kr. 
1 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 
183.900.000 kr. 

2 AUKAVERK 
 

0 kr. 

    4 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 199.530.000 kr. 

    
    
    
 

Staður og dagsetning: Reykjavík 19.04.2013 

    
    

 
Nafn bjóðanda og kennitala: 

Almar Gunnar Sverrisson 281088 - 
2979 

    
    
 

Heimilisfang: Brekkugötu 13 Ólafsfirði. 625. 

    
    
 

Sími: 8489843 
 

    
    
 

Bréfsími: A4 
 

    
    

 
Undirskrift bjóðanda: Almar Gunnar Sverrisson 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
TILBOÐSSKRÁ 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
0.1 Hönnun 1.240 klst. 12.000 kr. 14.880.000 kr. 
0.2 Ráðgjöf 100 klst. 7.500 kr. 750.000 kr. 

 KAFLI  0 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 15.630.000 kr. 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
          

7.1 Útveggjaklæðningar 
    

      
7.1.1 Almennt 

    7.1.2 Einangrun útveggja 1.700 m² 7.000 kr. 11.900.000 kr. 
7.1.3 Skúffuklæðning 1.600 m² 36.900 kr. 59.040.000 kr. 
7.1.4 Flasningar og áfellur 460 m 7.500 kr. 3.450.000 kr. 

7.1.5 
Timburhandlistar með riðfríum 
stálfestingum 20 m 28.800 kr. 576.000 kr. 

7.1.6 Krossviðarklæðning á stálbita 50 m² 6.800 kr. 340.000 kr. 
7.1.7 Ál Klæðning á þakkanta 430 m² 13.800 kr. 5.934.000 kr. 

      

 
Kafli 7.1 Útveggjaklæðningar samtals: 

   
81.240.000 kr. 

      7.2 Múrverk og frágangur 
    

      7.2.1 Almennt 
    

7.2.2 Sökkuleinangrun og múrhúðun 300 m² 19.300 kr. 5.790.000 kr. 

7.2.3 
Einangrun og takkadúkur utan á 
kjallaraveggii 

    
 

Einangrun 1.200 m² 6.400 kr. 7.680.000 kr. 

 
Takkadúkur 1.200 m² 2.300 kr. 2.760.000 kr. 

      
 

Kafli 7.2 Múrverk og frágangur samtals: 
   

16.230.000 kr. 

      7.3 Þakfrágangur 
          7.3.1 Almennt 
    7.3.2 Þakdúkur/-pappi fyrir viðsnúið þak 
    

 
Tvöf. asfaltp. á þak, fest + brætt saman 1.060 m2 10.900 kr. 11.554.000 kr. 

 

Einfallt asfalt lag, til viðbótar ofan á   
tvöfallt lag til öryggis 1.060 m2 8.700 kr. 9.222.000 kr. 

 
Kantfrágangur tjörupappa 220 m 5.000 kr. 1.100.000 kr. 

7.3.3 Einangrun á þakdúk/-pappa 250mm 
    

 
"Blaut" einangrun 100mm 1.060 m2 6.700 kr. 7.102.000 kr. 

 
"Blaut" einangrun 100mm 1.060 m2 6.700 kr. 7.102.000 kr. 

 
"Blaut" einangrun 50mm 1.060 m2 4.000 kr. 4.240.000 kr. 

 
     7.3 Kafli 7.3 Þakfrágangur samtals: 

   
40.320.000 kr. 
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7.4 Járn og blikksmíði 

          
7.4.1 Almennt 

    7.4.2 Heitgalvanhúðuð stálhandrið 
    

 
Handrið við skábrautir úti 150 m 110.000 kr. 16.500.000 kr. 

 
Handrið við tröppur úti 40 m 110.000 kr. 4.400.000 kr. 

7.4.3 Yfirfallsrör 20 stk 16.500 kr. 330.000 kr. 
7.4.4 Laufgrindur ofan á þakniðurfallsbrunna 20 stk 33.000 kr. 660.000 kr. 

      7.4 Kafli 7.4 Járn og blikksmíði samtals: 
   

21.890.000 kr. 

      
7.5 Málun útveggja 

    
      7.5.1 Almennt 

    7.5.2 Sílanböðun steyptra veggja og kanta 1.700 m2 700 kr. 1.190.000 kr. 

      
 

Kafli 7.5 Málun útveggja samtals: 
   

1.190.000 kr. 

      
7.6 

Gluggar gler og útihurðir add on 
kerfi 

    
      
7.6.1 Almennt 

    
7.6.2 Add on gluggakerfi og timburkarmar. 250 m2 57.000 kr. 14.250.000 kr. 

7.6.3 
Add on gluggakerfi og timburkarmar með 
hurðum. 30 m2 57.000 kr. 1.710.000 kr. 

7.6.4 Add on gluggakerfi og Stálkarmar. 90 m2 57.000 kr. 5.130.000 kr. 

 
Neyðarslá / panic slá 14 stk 55.000 kr. 770.000 kr. 

7.6.5 Glerveggir - álkerfi við vindföng 10 m2 57.000 kr. 570.000 kr. 

7.6.6 Fallvörn í gluggum 50 m 12.000 kr. 600.000 kr. 

      
7.6 

Kafli 7.6 Gluggar gler og útihurðir 
samtals: 

   
23.030.000 kr. 

      

      
 

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

183.900.000 kr. 
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Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
TILBOÐSSKRÁ 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

9 AUKAVERK 
9.1 Verkamenn 100 klst. 0 kr. 0 kr. 
9.2 Iðnaðarmenn 100 klst. 0 kr. 0 kr. 

 KAFLI  9 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 0 kr. 





























Samtals = 1091 Klukkutímar.
1091/4 sem gerir 272 klukkutímar að meðaltali á mánuði.
272/4,2 vikum gera 65 klukkutímar á viku.
65/ 7 gera 9,2 klukkutímar á dag að meðaltali

. Maí Vinna í skýrslu og gera lokaskil klár .  17 klukkutím1.

2.. Maí Vinna í skýrslu og gera lokaskil klár .  18 klukkutím

. Maí Vinna í skýrslu og gera lokaskil klár .  18 klukkutím3.

Samtals = 1091 Klukkutímar.
1091/109 vinnudögum sem gerir  10,9 tímar á dag



Orkurammi
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttir

Samantekt

1. Hæð 173.784 W

Heildar vermaþörf fyrstu hæðar: 173.784 W

Meðaltals varmaþörf á m2 :     98 W/m2



Nr. Skýring: og loftskipti Breidd/

SVF 101 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar kýringar
Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt
gluggaop W W % W W

1 Heiti Gólf 0,2 3 3,7 11,10 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 397 S 0 397 n 0,8

3 3,7 3,55 11,1 39,4 Útveggur 0,213 3 3,55 7,85 35 59
Útveggur 0,213 3,7 3,55 10,34 35 77

Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167
0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,0 0 35 0

Samtals 302 699

64,9
Aukaálag v/kaldra flata 3 720

2 Heiti Gólf 0,2 3 3,7 11,10 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 397 S 0 397 n 0,8

3 3,7 3,55 11,1 39,4 Útveggur 0,213 3 3,55 4,77 35 36
Gluggi 1,7 2,1 2,8 5,88 35 350

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 385 783

70,5
Aukaálag v/kaldra flata 0 783

3 Heiti Gólf 0,2 3 3,7 11,10 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 397 S 0 397 n 0,8

3 3,7 3,55 11,1 39,4 Útveggur 0,213 3 3,55 7,85 35 59
Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 225 622

56,1
Aukaálag v/kaldra flata 0 622

4 Heiti Gólf 0,2 3 3,7 11,10 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 397 S 0 397 n 0,8

3 3,7 3,55 11,1 39,4 Útveggur 0,213 3 3,55 4,77 35 36
Gluggi 1,7 2,1 2,8 5,88 35 350

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 385 783

70,5
Aukaálag v/kaldra flata 0 783

5 Heiti Gólf 0,2 3 3,7 11,10 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 397 S 0 397 n 0,8

3 3,7 3,55 11,1 39,4 Útveggur 0,213 3 3,55 7,29 35 54
Gluggi 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 254 651

58,7
Aukaálag v/kaldra flata 0 651

6 Heiti Gólf 0,2 2,8 3,7 10,36 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 371 S 0 371 n 0,8

2,8 3,7 3,55 10,4 36,8 Útveggur 0,213 2,8 3,55 7,14 35 53
Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 220 591

57,0
Aukaálag v/kaldra flata 0 591

7 Heiti Gólf 0,2 4,2 3 12,60 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 451 S 0 451 n 0,8

4,2 3 3,55 12,6 44,7 Útveggur 0,213 4,2 3,55 11,55 35 86
Útveggur 0,213 3 3,55 7,29 35 54

Gluggi 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200
0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 340 791 64,7

Aukaálag v/kaldra flata 3 815

8 Heiti Gólf 0,2 3,5 3,4 11,90 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 426 S 0 426 n 0,8

3,5 3,4 3,55 11,9 42,2 Útveggur 0,213 3,5 3,55 9,63 35 72
Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 238 664 55,8

Aukaálag v/kaldra flata 0 664

9 Heiti Gólf 0,2 4,5 4,1 18,45 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 660 S 0 660 n 0,8

4,5 4,1 3,55 18,5 65,5 Útveggur 0,213 4,5 3,55 10,10 35 75
Útveggur 0,213 1,5 3,55 -0,56 35 -4

Gluggi 1,7 2,1 2,8 5,88 35 350
0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,0 0 35 0 60,4

Samtals 421 1081

Aukaálag v/kaldra flata 3 1114

Orkurammi SVF. 1. Hæð
Rými 0101

Skrifstofa

Skrifstofa

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Skrifstofa

2 útveggir

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

2 útveggir

1 útveggur

Skrifstofa

2 útveggir



10 Heiti Gólf 0,2 3 4,1 12,30 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 440 S 0 440 n 0,8

3 4,1 3,55 12,3 43,7 Útveggur 0,213 3 3,55 4,77 35 36
Gluggi 1,7 2,1 2,8 5,88 35 350

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0 67,1
Samtals 385 826

Aukaálag v/kaldra flata 0 826

11 Heiti Gólf 0,2 3 4,1 12,30 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 440 S 0 440 n 0,8

3 4,1 3,55 12,3 43,7 Útveggur 0,213 3 3,55 7,29 35 54
Gluggi 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0 56,5
Samtals 254 694

Aukaálag v/kaldra flata 0 694

12 Heiti Gólf 0,2 3 4,1 12,30 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 440 S 0 440 n 0,8

3 4,1 3,55 12,3 43,7 Útveggur 0,213 3 3,55 7,85 35 59
Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0 54,1
Samtals 225 665

Aukaálag v/kaldra flata 0 665

13 Heiti Gólf 0,2 3 4,1 12,30 0 0

Loft 0,2 0,00 35 0 440 S 0 440 n 0,8
3 4,1 3,55 12,3 43,7 Útveggur 0,213 3 3,55 6,45 35 48

Gluggi 1,7 1,5 2,8 4,20 35 250
0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,0 0 35 0 60,0

Samtals 298 738

Aukaálag v/kaldra flata 0 738

14 Heiti Gólf 0,2 3 4,1 12,30 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 440 S 0 440 n 0,8

3 4,1 3,55 12,3 43,7 Útveggur 0,213 3 3,55 7,29 35 54
Gluggi 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0 56,5
Samtals 254 694

Aukaálag v/kaldra flata 0 694

15 Heiti Gólf 0,2 3,4 4,1 13,94 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 499 S 0 499 n 0,8

3,4 4,1 3,55 13,9 49,5 Útveggur 0,213 3,4 3,55 9,55 35 71
Útveggur 0,213 4,1 3,55 12,04 35 90

Gluggi 1,7 0,9 2,8 2,52 35 150
0,00 35 0

W/m °C lengd 59,8
Kuldabrú 0,0 0 35 0

Samtals 311 810

Aukaálag v/kaldra flata 3 834

16 Heiti Gólf 0,2 4 4,06 16,24 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 581 S 0 581 n 0,8

4 4,06 3,55 16,2 57,7 Útveggur 0,213 4 3,55 11,12 35 83
Gluggi 1,7 1,1 2,8 3,08 35 183

0,00 35 0
W/m °C lengd 52,2

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 266 847

Aukaálag v/kaldra flata 0 847

17 Heiti Gólf 0,2 1,79 4,06 7,27 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 260 S 0 260 n 0,8

1,79 4,06 3,55 7,3 25,8 Útveggur 0,213 1,79 3,55 6,35 35 47
0,00 35 0

W/m °C lengd 42,3
Kuldabrú 0,0 0 35 0

Samtals 47 307

Aukaálag v/kaldra flata 0 307

18 Heiti Gólf 0,2 6,3 4,5 28,35 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 1014 S 0 1014 n 0,8

6,3 4,5 3,55 28,4 100,6 Útveggur 0,213 6,3 3,55 14,81 35 110
Gluggi 1,7 1,8 2,8 5,04 35 300
Gluggi 1,7 0,9 2,8 2,52 35 150

0,00 35 0
W/m °C lengd 57,2

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 560 1575

Aukaálag v/kaldra flata 3 1622

19 Heiti Gólf 0,2 40 1,8 72,00 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 2576 S 0 2576 n 0,8

40 1,8 3,55 72,0 255,6 Útveggur 0,213 1,8 3,55 3,59 35 27
Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167

0,00 35 0
W/m °C lengd 38,5

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 193 2770

Aukaálag v/kaldra flata 0 2770

Kennarastofa

1 útveggur

Skrifstofa

Gangur

1 útveggur

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur

Skrifstofa

2 útveggir

Tæknirými

1 útveggur

Skrifstofa

1 útveggur



20 Heiti Gólf 0,2 15 1,5 22,50 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 805 S 0 805 n 0,8

15 1,5 3,55 22,5 79,9 Útveggur 0,213 0,00 35 0
Hurð 1,7 0,00 35 0

0,00 35 0
W/m °C lengd 35,8

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 0 805

Aukaálag v/kaldra flata 0 805

21 Heiti Gólf 0,2 12,3 12 147,60 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 18598 S 0 18598 n 2

12,3 12 5 147,6 738,0 Útveggur 0,213 12,3 5 19,50 35 145
Útveggur 0,213 12,3 5 19,50 35 145

Gluggi 1,7 15 2,8 42,00 35 2499
0,00 35 0 149,2

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,0 0 35 0

Samtals 2790 21387

Aukaálag v/kaldra flata 3 22029

22 Heiti Gólf 0,2 14,28 12,3 175,64 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 6285 S 0 6285 n 0,8

14,28 12,3 3,55 175,6 623,5 Útveggur 0,213 19 3,55 54,01 35 403
Útveggur 0,213 14 3,55 36,82 35 274
Útveggur 0,213 4,4 3,55 9,74 35 73 57,8

Gluggi 1,7 2,1 2,8 5,88 35 350
Gluggi 1,7 2,5 2,8 7,00 35 417
Gluggi 1,7 1,5 2,8 4,20 35 250
Gluggi 1,7 2,1 2,8 5,88 35 350
Hurð 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 2316 8601

Aukaálag v/kaldra flata 18 10149

23 Heiti Gólf 0,2 59,1 17 1004,70 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 101274 S 0 101274 n 0,8

59,1 17 10 1004,7 10047,0 Útveggur 0,213 2 3,55 -32,10 35 -239
Útveggur 0,213 18 10 116,72 35 870

Gluggi 1,7 14 2,8 39,20 35 2332
Gluggi 1,7 1,7 2,8 4,76 35 283
Gluggi 1,7 2 2,8 5,60 35 333
Gluggi 1,7 1,7 2,8 4,76 35 283
Gluggi 1,7 2 2,8 5,60 35 333
Gluggi 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200
Gluggi 1,7 1,2 2,8 3,36 35 200
Gluggi 1,7 3 2,8 -14,85 35 -884

0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,0 0 35 0

Samtals 3712 104986

Aukaálag v/kaldra flata 6 111285

24 Heiti Gólf 0,2 9,3 2,5 23,25 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 832 S 0 832 n 0,8 110,8

9,3 2,5 3,55 23,3 82,5 Útveggur 0,213 2,5 3,55 8,88 35 66
Gluggi 1,7 0,00 35 0

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 66 898

Aukaálag v/kaldra flata 0 898

25 Heiti Gólf 0,2 15,19 1,7 25,82 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 2310 S 0 2310 n 2

15,19 1,7 3,55 25,8 91,7 Útveggur 0,213 2 3,55 7,10 35 53 38,6
Gluggi 1,7 0,00 35 0

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 53 2363

Aukaálag v/kaldra flata 0 2363

26 Heiti Gólf 0,2 3,5 1,73 6,06 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 542 S 0 542 n 2

3,5 1,73 3,55 6,1 21,5 Útveggur 0,213 3,5 3,55 9,91 35 74 91,5
Gluggi 1,7 0,9 2,8 2,52 35 150

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 224 765

Aukaálag v/kaldra flata 0 765

27 Heiti Gólf 0,2 4 3,39 13,56 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 1213 S 0 1213 n 2 126,4

4 3,39 3,55 13,6 48,1 Útveggur 0,213 4 3,55 8,04 35 60
Útveggur 0,213 3,39 3,55 5,87 35 44

Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167
Hurð 1,8 1,2 2,8 3,36 35 212

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0 1695
Samtals 482

6 1797
Aukaálag v/kaldra flata

Vigdísarstofa

Túlkaherbergi

Salerni gesta - Samtals

Salerni starfsmanna - Samtals

enginn útveggur

1 útveggur

enginn útveggur

Gangur

1 útveggur

Andyri starfsfólk

2 útveggir

1 útveggur

Miðrým, fjölnota matsalur og flæðirým

2 útveggir

Fyrirlestrarsalur

2 útveggir



28 Heiti Gólf 0,2 8,5 4,06 34,51 0 0 4631 S 0 4631 n 3
Loft 0,2 0,00 35 0 132,5

8,5 4,06 3,55 34,5 122,5 Útveggur 0,213 8,5 3,55 23,46 35 175
Gluggi 1,7 1,4 2,8 3,92 35 233
Gluggi 1,7 1 2,8 2,80 35 167

0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 575 5206

Aukaálag v/kaldra flata 3 5362

29 Heiti Gólf 0,2 0,00 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 407 S 0 407 n 1,7 155,4

2,1 2,55 3,55 5,4 19,0 Útveggur 0,213 35 0
Gluggi 1,7 35 0

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 0 407

Aukaálag v/kaldra flata 0 407

30 Heiti Gólf 0,2 0,00 0 0
Loft 0,2 0,00 35 0 957 S 0 957 n 1,7

5,4 2,33 3,55 12,6 44,7 Útveggur 0,213 1,7 3,55 2,58 35 19
Hurð 1,7 1,2 2,88 3,46 35 206 76,0

0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,0 0 35 0
Samtals 225 1182

Aukaálag v/kaldra flata 0 1182

Samtals 1780 13012 Samtals flutt hitatap (W) 173784
93,9

meðaltal W á m2 98
meðaltal W á m3 13

Lyfta

enginn útveggur

Stigi

1 útveggur

Eldhús

1 útveggur


	Þarfagreining á rýmisþörf
	Rýmisáætlun111
	Efnisgreining_utanhúsKLæðning SVF
	Grof_Kostnaðaraætlun_SVF
	Byggingarfulltrúi - Gátlisti_Tilbuin
	Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar
	Lyftugreining
	Loftræsing SVF_greining
	Greiningar_Skissur
	doc20130503153301
	doc20130503153627
	doc20130503153722
	doc20130503154132
	doc20130503154218
	doc20130503154307
	doc20130503154357
	doc20130503154543
	doc20130503154645
	doc20130503154729
	doc20130503154828
	doc20130503154856
	doc20130503154925
	doc20130503154956
	doc20130503155028
	doc20130503155257
	doc20130503155349
	doc20130503155515
	doc20130503155603
	doc20130503155715
	doc20130503155742

	Brunagreining_Fólksföldi
	Salerni greining_skýrsla
	Hreyfihamlaðir_greining
	Fyrirlestrarsalur greining
	Verkáætlun_SVF_KLÁR22211111111111111111
	Rauntímaskráning_SVF
	Untitled

	Orkurammi_SVF
	Skýrsla_SVF_LOKAVERK.pdf
	Inngangur
	Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
	Um verkefnið
	Samræming teikninga, rýmisskipulagsvinna og uppsetning hönnunar yfir í Revit
	Greiningarvinna ýmissa þátta hvað varðar bygginguna

	Niðurstöður

	BYGGINGARLÝSING_SVF_TILBUIN.pdf
	Inngangur
	Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
	Um verkefnið
	Samræming teikninga, rýmisskipulagsvinna og uppsetning hönnunar yfir í Revit
	Greiningarvinna ýmissa þátta hvað varðar bygginguna

	Niðurstöður
	BYGGINGARLÝSING.
	Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur.
	ALMENN LÝSING
	Stigar / handrið.
	HEILDAR STÆRÐIR FYRSTA ÁFANGA:
	Seinni áfangi
	Burðarvirki:
	Byggingarefni þaks:
	Frágangur / klæðning útveggja og þakflata:
	Gerð innveggja
	Litaval utanhús
	Gerð glugga
	Klæðningar innanhúss – flokkur
	Einangrun
	Kólnunartölur
	Pípulagnir
	Lagnir:
	Frárennslislagnir:
	Neysluvatnslagnir:
	Hitalagnir:
	Loftræsing:
	Brunavarnir
	Brunahólf:
	Almennt:
	Fyrsta hæð:
	Önnur og þriðja hæð:
	Brunaþol burðarvirkja:
	Klæðningar:
	Flóttaleiðir:
	Almennt:
	Fyrsta hæð:
	Önnur og þriðja hæð:
	Brunaviðvörunarkerfi:
	Neyðarlýsing:
	Slökkvikerfi:
	Slökkvitæki og kefli:
	Reyklosun:
	Vatnsúðakerfi:
	Brunaþéttingar:
	Viðhald:
	Lóð
	Aðgengi / Ferlimál
	Sorpskýli:
	EINANGRUN/KÓLNUNARTÖLUR


	VIÐAUKA_forsíða_2.pdf
	VIÐAUKAR
	Maí 2013


	VERKLÝSING_OG_UTBOÐSGÖGN.pdf
	Útboðs- og samningsskilmálar
	ÚTBOÐ NR. 001
	Maí 2013
	0.1 YFIRLIT 4
	0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 7
	0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 8
	0.4 TILBOÐ 10
	0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 12
	0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 15
	0.7 VINNUSTAÐUR 17
	0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 21
	0.9 TEIKNINGASKRÁ 26
	E-1 VERKSAMNINGUR 27
	E-2 VERKTRYGGING 30
	E-3 VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 31
	0.1 YFIRLIT
	0.1.1 Útboð
	0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit
	ÚTBOÐSFORM:
	ÚTBOÐSYFIRLIT:

	0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur
	0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið
	0.1.5 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur
	0.1.6 Verksamningur - verkáætlun
	VERKSAMNINGUR
	VERKÁÆTLUN

	0.1.7 Framkvæmdatími

	0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA
	0.2.1 Verkkaupi
	0.2.2 Ráðgjafar
	0.2.3 Eftirlit verkkaupa

	0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR
	0.3.1 Útboðsgögn
	0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
	0.3.3 Uppdrættir og lýsingar
	0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar
	0.3.5 Undirverktakar
	0.3.6 Frávik frá stöðlum

	0.4 TILBOÐ
	0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs
	AÐALTILBOÐ
	FRÁVIKSTILBOÐ:

	0.4.2 Auðkenni tilboðs
	0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs
	0.4.4 Opnun tilboða
	0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum
	0.4.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs

	0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR
	0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir
	0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir
	0.5.3 Breytingar á verkinu – Aukaverk – Magnbreytingar
	0.5.4 Frestir – Tafabætur – Riftun samnings.
	0.5.5 Greiðslur og reikningsskil
	0.5.6 Verðlagsgrundvöllur

	0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREIN.MÁL
	0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld
	0.6.2 Verktrygging
	0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
	0.6.4 Misræmi í gögnum
	0.6.5 Ágreiningsmál

	0.7 VINNUSTAÐUR
	0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
	0.7.2 Takmarkanir
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	0.9 TEIKNINGASKRÁ
	Eftirtaldar teikningar eru skilgreindar og útskýrðar í teikningum frá útboðsaðila:


	E-01 Verksamningur
	Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
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	7                 Frágangur utanhúss
	7.0         Almennt
	7.0.1      Umfang verksins
	7.0.2      Verkáætlun
	7.0.3      Nákvæmniskröfur
	7.0.4      Umhverfisstefna
	7.1        Útveggjaklæðningar

	7.1.1            Almennt.
	7.1.2          Einangrun útveggja
	7.1.3      Skúffuklæðning
	Sjá teikningar  nr. ( A – 106, A – 107, A – 108, A – 109, A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303 og A – 304 ).
	Útveggi skal klæða með formbeygðri glerklæðningu skv. eftirfarandi lýsingu
	Glerklæðning, festingar og frágangur :
	Álkerfi glerklæðningar er komið fyrir ofan á stálvinkla eins og hér segir.
	Ofan á Stálvinkla koma plastlistar sem skulu þola þann þrýsting og þunga sem þarf til að bera klæðninguna og, einnig til að slíta álleiðara frá stálvinklum svo ekki myndist oxydering á milli efna og til að koma í veg fyrir kuldaleiðni, þeir eru einn...
	Ofan á plastlista kemur kuldaleiðni slitið álkerfi sem boltast fast í stálvinkla/burðarkerfi sjá nánar frá framleiðanda. Ofan í álkerfi koma PVC listar fyrir skúffugler til að setjast ofan í, PVC listarnir halda skúffunum saman, þá getur innraglerlag...
	Á alla enda skúffuglers er smelt gúmmí fóðringum til að koma í veg fyrir að gler nuddist ekki saman við önnur efni, einnig svo glamri ekki í því. Gúmmí hulsan þéttir efnið að mestu fyrir vindum og regni. Ytralagi er síðan smelt í fótstykki á móti inn...
	Klæðninguna skal festa á burðargrindina með þeim festingum sem framleiðandi útvegar í samvinnu við útreikninga verkfræðinga.
	Einingaverð:
	Innifalið í verði er burðargrindin og allir hlutar glerklæðningarinnar uppkomin og fullfrágengin með öllum festingum og tilheyrandi frágangi þ.m.t  millilegg, skörun og afskurður.
	Magntölur:
	Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningum.
	7.1.4         Flasningar og áfellur.
	Sjá teikningar nr. ( A – 103, A – 104, A – 105, A – 106, A – 107, A – 108, A – 109, A – 201, A – 202, A – 203,  A – 224, A – 230, A – 300, A – 301, A – 302, A – 303 og A – 304 ).
	Umhverfis glugga og hurðir og að aðliggjandi bygginarhlutum, skal forma og koma fyrir viðeigandi flasningum og áfellum sbr. teikningar hönnuða.  Efnið skal vera ýmist úr sléttu 1,0 mm efni eða sléttu 2,0 mm efni, samskonar og álrammar glerklæðningar a...
	Einingaverð:
	Innifalið í verði eru allar flasningar og áfellur umhverfis glugga, hurðir og úthorn, uppkomin og fullfrágengin með öllum festingum.
	Magntölur:
	Magn er mælt í nettó lm, án skörunar.
	7.1.5        Timburhandlisti með ryðfríum stálfestingum
	Teikning: Grunnmyndir,( A – 102, A – 103, A – 104, A – 105 og A - 304).
	Handlisti úr harðviði festur með ryðfríum stálteini með ryðfríum ásoðnum flansi í vegg eða í stálhandrið. Milli ryðfrís stálflans og heitgalvanhúðaðs flatstáls skal komi nylonskinna.
	Í Stálteini skal vera festing fyrir huldar festingar bæði fyrir stálfestingu og í stein.
	Magntölur og einingarverð:
	Magntala er metrar (m) mælt á teikningum hönnuða. Einingaverð er fyrir uppkomna og fullfrágengina og olíuborna handlista með öllum festingum.
	7.1.6        Krossviðarklæðning á stálbita
	Teikning: A – 103, A - 104, A – 105, A – 201, A – 202, A - 203, A – 400 og A - 401).
	22 mm krossviður er klæddur beggja vegna á grindarkerfi úr stálbitum. Milli krossviðar og bita komi asfaltríkur tjörupappi. Fyllt er í grindarbil með steinullareinangrun. Á krossvið er klætt með álplötum beggja vegna. Meðfram gólfi er kíttað undir plö...
	Magntölur og einingarverð:
	Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum hönnuða. Einingarverð innheldur fullfrágenginn vegg með öllum festingum og þéttingum.
	7.1.7        Ál klæðning á þakkanta
	Teikning: ( A – 101, A – 108, A – 109, A – 221, A – 222, A – 223, A – 224, A – 230, A – 300, A – 302 og  A - 304).
	Klæða skal þakkanta að framan og ofaná þakant  með 2mm áli á undirkerfi.
	Lengd eininga 3000mm .
	Álklæðning  fest  með  samlitum  álhnoðum.  Undir  samskeyti  komi  0,8mm  samlitur álrenningur. Heilsjóða skal þakpappa uppá kant og er það innifalið í þessum verklið ásamt þrýstilista og þéttingum.
	Magntölur og einingarverð:
	Magn er lm mælt af teikningu hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum þ.m.t. undirkerfi..
	7.2        Múrhúðun
	7.2.0       Almennt
	7.2.1       Sökkuleinangrun og múrhúðun.
	7.2.2      Einangrun utan á veggi í kjallara

	7.3        Þakfrágangur
	7.3.1      Almennt
	7.3.2 Þakdúkur/-pappi fyrir viðsnúið þak.
	7.3.3 Einangrun á þakdúk/-pappa 250mm
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