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Formáli
Þessi skýrsla er lokaverkefni mitt í byggingarfræði BSc við Háskólann í Reykjavík. Ég hóf
nám í byggingariðnfræði haustið 2006 og lauk því vorið 2010. Haustið 2011 hóf ég síðan nám
í byggingarfræði. Lokaverkefnið fólst í að greina og fullhanna viðbyggingu við Bókasafn
Hafnarfjarðar. Í skýrslu þessari mun ég taka fyrir alla hönnunarfasa verksins og gerð verður
grein fyrir verkinu í rituðu máli. Ég vil koma á framfæri sérstökum þökkum til Viggós
Magnússonar leiðbeinanda, Kristins Arnarsonar umsjónarkennara og annarra kennara við
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, fyrir aðstoð og leiðsögn við úrlausn
verkefnisins. Einnig vill ég þakka VA Arkitektum fyrir afnot af samkeppnistillögu þeirra.
Loks vil ég þakka fjölskyldu sinni, Guðbjörgu Benjamínsdóttur og Heklu Bjarkey fyrir
ómældan stuðning og þolinmæði vegna mikillar fjarveru undirritaðs.
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1. Inngangur
Í upphafi árs 2013 lagði undirritaður upp með að fullhanna samkeppnistillögu sem tekið hafði
þátt í samkeppni. Undirritaður var opinn fyrir ýmsum mannvirkjum með ákveðna starfsemi,
t.a.m. hjúkrunarheimili, leikskóla, kirkju, hótel eða bókasafn. Undirritaður notaði internetið
við leit að heppilegu verkefni og skoðaði margar tillögur. Þegar nær dró að að fyrsta fundi
með leiðbeinanda voru þrjú verkefni sem stóðu upp úr og mætti undirritaður með þær tillögur
á fundinn:
•

Nesstofa, 600 m² safn á Seltjarnarnesi - ein tillaga.

•

Hjúkrunarheimili á Ísafirði, 2300m² - fimm tillögur.

•

Bókasafn Hafnarfjarðar, 1600m² viðbygging - 1 tillaga.

Allar þessar hugmyndir áttu það sameiginlegt að hafa lent í öðru sæti eða neðar í
hönnunarsamkeppnum. Undirritaður hafði samband við viðkomandi stofur og fékk leyfi fyrir
afnotum af samkeppnisgögnum þeirra.
Eftir fund með leiðbeinanda varð viðbygging við Bókasafn Hafnarfjarðar fyrir valinu.
Tillagan sem var frá VA Arkitektum, þótti áhugaverð, falleg og spennandi kostur til að leysa.
Mikilvægt var að hönnun hússins næði að njóta sín eftir að undirritaður hefði fullhannað það
eftir byggingarreglugerðum. Að þessu leyti var hugmyndin nokkuð áhættusöm en í því fólst
ákveðin áskorun fyrir undirritaðan.
Í þessari skýrslu mun verða gerð grein fyrir öllum hönnunarfösum hússins í rituðu máli og
fjallað um vinnu undirritaðs við hvern hönnunarfasa. Við hönnun þessa var unnið eftir
byggingarreglugerð ásamt öðrum reglugerðum, s.s. heilbrigðisreglugerð, brunareglugerð,
reglugerð um aðgengi fyrir alla, reglum um bílastæði, leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar,
stöðlum og reglum um útboðsgögn. Verkefnið samanstendur af greiningum mannvirkis,
frágangi aðalteikninga, verkteikninga, grunnmynda, sniða og ýmsum deililausnum. Jafnframt
þurfti að útbúa verklýsingu og útboðs- og samningsskilmála. Einnig er um að ræða ýmsa
útreikninga og skissur. Reynsla undirritaðs sem smiður hefur komið að góðum notum í þessu
námi og við úrlausnir á lokaverkefni þessu. Hefur reynslubanki undirritaðs nýst vel við ýmsar
útfærslur á lausnum.
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2. Gagnaöflun
Teikningar af eldri hluta bókasafnsins voru sóttar í gagnagrunn hjá Snertill.is. Þar voru
teikningar af byggingarnefndarsetti sem samþykktar voru árið 2002. Stuðst var við þær við
teikningu hússins. Þessar teikningar voru unnar eftir eldri teikningum og voru því sum mál á
reiki, smávægilegt ósamræmi var í málsetningu þeirra, auk þess sem einhver mál vantaði.
Samt sem áður var reynt að teikna eftir bestu getu og ætti eldri hlutinn að vera eins í útliti og
hann er í raunveruleikanum. Taka ber fram að eldri hluti bókasafnsins var teiknaður upp og
málsettur, en ekki að sama umfangi og nýi hlutinn, sem öll áherslan var lögð á, t.d. teikningar
og greiningar.
Gögn um deiliskipulag miðbæjar Hafnarfjarðar voru sótt á vef Hafnarfjarðarbæjar.
Deiliskipulag miðbæjarins var unnið upp úr greinargerð breska ráðgjafarfyrirtækisins
BERNARD ENGLE, ARCHITECTS & PLANNERS eins og nánar verður fjallað um í kafla
4.2.
Notast var við internetið við öflun annarra nauðsynlegra gagna sem snertu efnisval og ýmsa
útreikninga.

3. Bókasafn Hafnarfjarðar
3.1.

Almennt

Núverandi húsnæði bókasafnsins, að Strandgötu 1, var teiknað af Hrafnkatli Thorlacius og var
það byggt árið 1967. Þar var upprunalega til húsa veitinga- og skemmtistaður, því næst banki
og nú bókasafn. Knútur Jeppesen arkitekt sá um að breyta notkun hússins fyrir bókasafnið.
Þann 20. apríl 2002 flutti bókasafnið í núverandi húsnæði að Strandgötu 1.
Bókasafn

Hafnarfjarðar

er

almenningsbókasafn.

Aðalstarfsemi

safnsins

felst

í

upplýsingaþjónustu við útlán á bókum, tímaritum, mynddiskum, tónlist o.fl. Safnið starfrækir
stærstu tónlistardeild á almenningsbókasafni á landinu. Þýska bókasafnið á Íslandi er einnig
hluti af bókasafninu.

3.2.

Fyrirhuguð stækkun

Árið 2008 efndi Hafnarfjarðarbær í samstarfi við Arkitektafélag Íslands til samkeppni um
stækkun Bókasafns Hafnarfjarðar. Markmið keppninnar var fá góða framtíðarlausn fyrir
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starfsemi Bókasafns Hafnarfjarðar. Stækkunin þarf að falla vel inn í eldri byggð bæjarins auk
þess sem innra flæði milli núverandi húsnæðis og nýbyggingar þarf að vera gott.
Stækkunin er fyrirhuguð á austurhlið húsnæðisins meðfram Austurgötunni og á nýbyggingin
að fara inn á lóðir nr. 4A og nr. 8 á Austurgötu. Einnig er heimilt að fara að hluta til inn á
ráðhústorgið við Strandgötu. Núverandi húsnæði við Austurgötu nr. 4A og nr. 8 á að víkja
fyrir bókasafninu, sjá kafla 4.2. varðandi nánari upplýsingar.
Hvað bílastæði varðar þá verða þau fyrir framan ráðhúsið en gera þarf ráð fyrir stæði fyrir
fatlaða við bókasafnið. Í framtíðinni er fyrirhugaður bílastæðakjallari sjávarmegin við
ráðhúsið við Fjarðargötu og mun hann þjóna starfsemi bókasafnsins. Einn af útgöngum úr
bílakjallaranum er fyrirhugaður nálægt horni Strandgötu og Reykjavíkurvegar (sbr. bls. 57 í
viðauka II). Að öðru leyti er vísað til kafla 4.3.4. þar sem betur er farið í talningu og
undanþágur í sambandi við bílastæðafjölda. Húsrýmisáætlun gerir ráð fyrir að safnið stækki
um u.þ.b. 1600m². Bókasafnið er núna 1515m² og er þetta um helmings stækkun. Samkvæmt
lýsingu þá er ætlast til að miðað verði við að heildarflatarmál hússins fari ekki yfir 3100m².
Hér fyrir neðan birtast viðmiðunarstærðir Hafnarfjarðarbæjar fyrir einstök rými í fyrirhugaðri
stækkun.
Hér fyrir neðan birtist skipting deilda í bókasafninu samkvæmt samkeppnistillögunni.
Aðalbókasalur 740m²

Skipting milli deilda
3%

Barnadeild 180m²
Erlend tungumál, Þýska
bókasafnið 330m²
Fjölnotasalur 175m²

8%
24%

Geymslur 185m²

10%

Héraðsskjalasafn 190m²
Lestrarsalur 100m²

8%

6%

Starfsmannaaðstaða 285m²
Tæknirými, ræsting 245m²

9%

11%
3%
6%

6%

Tónlistardeild, netver 330m²
Unglingadeild 85m²

6%

Ýmis rými 255m²
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Hér fyrir neðan birtist skipting deilda frá kjallara uppá þriðju hæð.

3.3.

Lýsing á viðbyggingu

Viðbyggingin er stórt miðrými með bókastofum og afgreiðslu. Bókastofurnar eru bæði opin
og lokuð rými sem víxlast á smekklegan hátt við hæðina fyrir ofan og neðan. Við þessa víxlun
myndast mörg opin rými milli hæða og eitt stórt rými í miðjunni sem er opið upp í loft. Innra
flæði á hverri hæð er gott og tengjast stofurnar hver annarri og mynda umferðarrými í hring. Í
þaki eru svo misstórir þakgluggar sem raðast óreglulega yfir allt þakið. Þeir hleypa birtu inn
og veita góða lýsingu í miðrýminu. Útveggir miðrýmisins eru úr gleri, frá gólfi og upp undir
þak. Austan megin við miðrýmið er svo uppsteyptur kjarni með stigahúsi, salernum, lyftu og
sölum. Kjarninn er staðsteyptur, einangraður að utan og klæddur með áli. Gluggar í lessal og
fjölnotasal eru innfelldir og skapar það ákveðna dýpt að utanverðu og að innan eru gluggarnir
„rammaðir inn“. Á veggjum að innan þar sem þessir innfelldu gluggar eru, er komið fyrir
bókahillum í línu við innri brún gluggarammans. Að öðru leyti er kjarninn látlaus, með
hlutlausum lit að utan til að draga ekki athyglina frá miðrýminu.
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4. Forhönnun
4.1.

Almennt

Í þessum kafla mun undirritaður taka fyrir hvern lið hönnunarfasans og lýsa í orðum þeirri
vinnu sem liggur að baki hvers liðar. Hverjum lið er lýst eftir hugmyndavinnu, breytingu og
ákvörðun með tilvísun til greininga í viðaukum. Greiningar voru settar upp á myndrænan hátt
með handskissum, teikningum og ljósmyndum, ásamt tilvísunum til gildandi reglugerða.
Frumkostnaðaráætlun og frumtímaáætlun voru einnig unnar til þess að unnt væri að gera sér
grein fyrir umfangi verksins og voru þessar tölur bornar saman við síðari áætlanir til fróðleiks.
Til að halda utan um umfang lokaverkefnisins voru tímaskráningar gerðar daglega ásamt
samantekt um vinnu hvers dags. Einnig voru fundargerðir unnar fyrir alla fundi og
ákvarðanatöku.

4.2.

Deiliskipulag

Árið 1998 var breska ráðgjafafyrirtækið BERNARD ENGLE, ARCHITECTS & PLANNERS
ráðið til þess að setja fram tillögur um endurskoðun á skipulagi Hafnarfjarðar. Þeirri vinnu
lauk í nóvember árið 1999. Þann 11. janúar 2000 samþykkti skipulags- og umhverfisnefnd
Hafnarfjarðar að hefja vinnu við gerð lögformlegs deiliskipulag á grundvelli hugmynda
BEAP. Vinna við deiliskipulagið hófst í febrúar 2000. Samkvæmt deiliskipulagi miðbæjar
sem tók gildi 19. október árið 2001 er gert ráð fyrir að hús víki að Austurgötu nr. 4a og 8 fyrir
viðbyggingu bókasafnsins.
Samkvæmt miðbæjarskipulagi er kvöð um fjölda bílastæða og samnýtingu þeirra, ásamt
umferðarrétti akandi og gangandi um lóðina (sbr. bls. 56 í viðauka II). Byggingin er byggð út
í lóðamörk allan hringinn og út fyrir hann að hluta inná torgið.
4.2.1. Nýtingarhlutfall
Lóðin er 975.3m² og heildarflatarmál allra gólfflata er 3575m². Nýtingarhlutfallið er því 3.67.

4.3.

Þarfagreining

4.3.1. Hámarksfólksfjöldi v. brunareglugerðar
Hámarksfjöldi fólks skv. byggingarreglugerð er 342 manns.
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Bókasafnið er í tveimur notkunarflokkum. Annars vegar er notkunarflokkur 1 sem er
skrifstofuhlutinn þar sem gert er ráð fyrir að fólk þekki flóttaleiðir og geti bjargað sér. Hins
vegar er notkunarflokkur 2 sem er bókasafnshlutinn þar sem fólk á að geta bjargað sér en
þekkir ekki flóttaleiðir (sbr. bls. 70 í viðauka II).
4.3.2. Fólksfjöldi að meðaltali á dag
Til þess að greina loftræsingu og salernisfjölda var reiknað meðaltal fólksfjölda á einum degi í
öllu húsinu. Sá fjöldi var 82- 128 manns (sbr. bls. 57 í viðauka II).
Fólksfjöldi á einum degi
Lágmark

Hámark

Meðaltal

Afgreiðsla

3

5

4

Ræsting

2

3

2

Skrifstofa

15

15

15

Fastagestir

20

60

40

Óreglulegir gestir

15

30

22

Salir í notkun

30

60

45

Samtals með sal

85

170

128 manns

Samtals án sals

55

110

82 manns

4.3.3. Salerni
Fjöldi salerna skv. gr. 6.8.4 í byggingarreglugerð, tafla 6.06:
Fjöldi gesta

Fjöldi salerna

Fjöldi handlauga

1-15

1

1

15-30

2

2

Fjöldi tækja skal aukinn um eitt við hverja byrjaða 15 manna aukningu.

Það þarf 8 salerni fyrir 128 manns og þar af skal eitt vera fyrir hreyfihamlaða. Á bókasafninu
eru 3 fyrir hreyfihamlaða og 6 fyrir gesti og starfsmenn (sbr. bls. 58 í viðauka II).
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4.3.4. Bílastæði
Fjöldi bílastæða: Bílastæði reiknuð eftir deiliskipulagi miðbæjar Hafnarfjarðar árið 2000. Í
kafla 4.3. segir: „Fyrir nýtt verslunar- og þjónustuhúsnæði skal reikna eitt bílastæði á hverja
50m² húsnæðis.“ Samkvæmt deiliskipulaginu þarf 62 bílastæði, sbr. eftirfarandi:
3100m² / 50m²= 62 bílastæði
Um bílastæði fyrir hreyfihamlaða fer skv. gr. 6.2.6 byggingarreglugerðar, tafla 6.01:
Fjöldi bílastæða:

Þar af fyrir hreyfihamlaða:

1-9

1

10-25

2

26-50

3

51-75

4

75-100

5

101-150

6

151-200

7

201-300

8

Þar sem fjöldi bílastæða er 51-75 skulu vera 4 stæði fyrir hreyfihamlaða.
Í greinargerð sem unnin var upp úr tillögum BEAP segir skv. kafla 4.3.: „Á verslunar- og
þjónustusvæði miðbæjarins, reitum 1, 2, 3, 4 og 5 þar sem hús hafa aðkomu frá Strandgötu,
eru öll opinber bílastæði til almennrar notkunar fyrir svæðið í heild.“
Skv. deiliskipulaginu var miðbænum skipt í 5 reiti (sbr. bls. 59 í viðauka II) og tilheyrir
bókasafnið reit 1. Í reit eitt sem hefur heildarbyggingarmagn gólfs alls 4543m² eru 76
bílastæði + 10 við Austurgötu sem gerir 86 bílastæði eða 1 bílastæði á hverja 53m² (sjá gr. 2.8
í deiliskipulagi miðbæjar Hafnarfjarðar.). Taka skal fram að reitur eitt hefur afnot af
bílastæðum á reit 2 sem er sunnan við Strandgötuna. Þar eru 107 bílastæði.
Ljóst er að bókasafnið uppfyllir ekki ströngustu kröfur byggingarreglugerðar um
bílastæðafjölda, en gerir það samkvæmt deiliskipulagi frá árinu 2000 í sambandi við
samnýtingu bílastæða milli reita. Bílastæðin verða því fyrir framan ráðhúsið og samkvæmt
keppnislýsingu Hafnarfjarðarbæjar er gert ráð fyrir í framtíðinni að byggja bílastæðakjallara
sjávarmegin við ráðhúsið við Fjarðargötu sem mun m.a. þjóna starfsemi bókasafnsins. Yrði
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einn af útgöngunum frá kjallaranum nálægt horni Strandgötu og Reykjavíkurvegar (sbr. bls.
59 í viðauka II). Hins vegar þarf að koma fyrir bílastæðum fyrir hreyfihamlaða fyrir framan
bókasafnið. Undirritaður vísar til fyrrnefndrar greinargerðar um að öll bílastæði skuli vera
opinber bílastæði til almennrar notkunar.

4.4.

Greining á efnisvali

4.4.1. Veggir og einangrun
Til þess að losna við mögulegar kuldabrýr er sú leið valin að einangra húsið að utan.
Einangrunin skal vera 125mm steinull með rúmþyngd 80kg/m³ (sbr. bls. 62 í viðauka II).
Húsið verður því klætt að utan og hefur undirritaður valið að setja upp loftaða grind og klæða
yfir hana með sléttum álplötum. Þetta kerfi hefur sannað sig vel á Íslandi, það endist vel, gott
að vinna það og auðvelt að komast framhjá lekahættum o.fl. Útveggir hússins eru hugsaðir
látlausir og eiga ekki að draga neina sérstaka athygli frá miðrýminu. Því hefur undirritaður
hugsað álið í hlutlausum lit, RAL9010, sem er hvítur.
4.4.2. Þak
Samkvæmt frumhugmyndum átti að vera mosi á þakinu sem vísa átti til þess að Hafnarfjörður
er grænn bær. Undirritaður hafði ekki nánari upplýsingar um þakgerðina, þ.e. hvort um
viðsnúið þak væri að ræða eða flatt þak með dúk ofan á og einangrun undir. Jafnframt voru
engir portveggir, en slíkt gengur ekki upp miðað við þakgerðina sem hugsuð var á húsið.
Undirritaður ákvað hins vegar mjög fljótlega að skipta mosanum út fyrir hefðbundna
sjávarmöl. Að baki þessari ákvörðun liggja einungis hagkvæmnissjónarmið. Útsýnið upp á
þakið er lítið sem ekkert. Þá er ódýrara að leggja sjávarmöl og dúklagningin sjálf verður
einfaldari fyrir vikið. Einnig bætti undirritaður við portveggjum allan hringinn, en það er
nauðsynlegt til að styðja við þessa þakgerð. Portveggir setja mikinn svip á húsið og breyta
útliti þess að því leyti að fyrir ofan gluggaveggina að sunnan, austan og norðan kemur veggur
með álklæðningu.
Undirritaður hitti eigendur Fagþaks ehf. og fékk upplýsingar hjá þeim upp þakgerðina sem
undirritaður hafði hugsað sér á þakið. Ákveðið var að hafa dúk með einangrun undir. Einn af
kostum þessara þakgerðar er sá að hægt er að bræða asfaltpappa á steypta þakplötu snemma í
byggingarferlinu, þá þakið orðið vatnshelt. Pappinn er nauðsynlegur til þess að hindra
rakauppstreymi úr steypunni (sbr. bls. 63 í viðauka II).
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4.4.3. Þakgluggar
Á þak eru þakgluggum raðað óreglulega yfir þak miðrýmisins. Þeir eru af tveimur stærðum
annars vegar 1x1m og 1.5x1.5m. Ásamt því að gefa skemmtilega birtu inn þá hefur
undirritaður einnig hugsað þá sem reyklúgur. Þeir munu því vera tengdir við brunakerfi
hússins og opnast sjálfkrafa við bruna (sbr. bls. 64 í viðauka II).
Svo engin lekahætta myndist við gluggana þá eru veggir byggðir uppúr þakinu þar sem
gluggarnir setjast á. Með þessu móti er hæð glugganna hærra en hæð yfirfalls þaksins. Dúkur
þaksins er bræddur uppá veggina sem gluggarnir sitja á og annars vegar undir karmstykki
gluggans og hins vegar yfir það (sbr. bls. 41 í viðauka II).
4.4.4. Gluggaveggir
Fyrstu drög að gluggaveggnum gerðu ráð fyrir að vera með glerjaða álpósta með
álgluggalistum smelltum á póstana. Þegar undirritaður byrjaði að skoða burðarþol hússins
varð ljóst að þakplatan var ekki að bera sig uppi, auk þess sem portveggir höfðu bæst við, en
það jók á þyngdina. Eftir fund með Torfa Sigurðarsyni þann 7. mars 2013 þá var ákveðið að
breyta gluggaveggnum á þá leið að í stað álpósta kæmu stálburðarsúlur sem bera uppi þakið.
Þessar burðarsúlur koma fyrir innan állistana (sbr. bls. 46-47 í viðauka II). Kerfið er kallað
„add on“ þar sem álgluggalistar skrúfast á stálrammann.
4.4.5. Gluggar
Gluggar hússins verða í samskonar kerfi og gluggaveggur til að halda samræmi í útliti.
Állistarnir í gluggunum verða því skrúfaðir á timburramma í stað stálsúlna. Með því móti er
búið að slíta glerið frá timburrammanum. Gluggar verða settir í eftir á, þeir verða festir með
steinskrúfum og einangraðir samkvæmt forskrift úr verklýsingu og deiliteikningum (sbr. bls.
40 og 42 í viðauka II).
4.4.6. Gler
Gler í gluggaveggjunum er 2x8mm gler með a.m.k. 16mm loftbili fyllt með argon gasi. Með
þessu móti er u-gildi glersins 1.1 W/m²K. Að auki þurfa neðstu rúðurnar að vera öryggisgler,
bæði í gluggum og hurðum. Allt gler í gluggaveggjum miðrýmisins er einnig með
sólstoppandi filmu. Annað gler er 2x6mm s.s. lausafög, hurðar og gluggar í kjarnanum (sbr.
bls. 65 í viðauka II).
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4.4.7. Gólfefni
Allt miðrýmið, fundar- og lestarsalur, stigar og gangur í kjarnanum verða með niðurlímdu
eikarparketi. Parketið skal vera lakkað. Með niðurlímdu parketi er hugsunin sú að hafa fallegt
yfirbragð á gólfunum og mælst er með góðu lakki til að verja það sem best. Önnur rými verða
ýmist flísalögð eða málum með epoxy málningu (sbr. bls. 79 í viðauka II).
4.4.8. Bókahillur
Hillur bókasafnsins skipta miklu máli og setja mikinn svip á innanrými hússins. Hillurnar eru
bæði í miðrýminu, lestarsal og fjölnotasal. Undirritaður lagði áherslu að vanda vel til verks
við hönnun á bókahillunum. Teiknaðar voru frumskissur, 3D módel sett uppí Sketchup og
deiliteikningar gerðar af þeim (sbr. bls. 80 í viðauka II). Bókahillurnar eru innbyggðar í veggi
og milli súlna. Þær verða því órjúfanleg heild af bókasafninu. Mjög smekklegt væri t.d. að
hafa bókahillurnar úr ljósri eik. Bókahillurnar ættu því að tóna vel við gólfefnin. Efni í
bókahillurnar skal vera spónlagt með gegnheilli eikarkantlímingu. Efnisþykkt skal vera 40mm
á þykkt, dýptin á bókahillunum er 300mm. Þar sem hillur er mjög breiðar þarf að setja
skilrúm í milli hillna svo þær fari ekki að síga, skilrúmunum skal raðað óreglulega milli
hillna. Bókahillurnar ná frá gólfi upp annars vegar undir loft(kappa) og hins vegar undir
handrið.

4.5.

Frumgreiningar

4.5.1. Stigar
Við fyrstu athuganir á stigum varð ljóst að þeir uppfylltu ekki skilyrði byggingarreglugerðar
um hvíldarpalla. Samkvæmt gr. 6.4.7 skal stigi í byggingu fyrir almenning hafa hvíldarpall.
Mesta heimila hæð stiga í slíkum byggingum án hvíldarpalls er 2.0m. Þetta átti jafnt við
stigann í miðrýminu sem og stigana í stigahúsinu (sbr. bls. 67 í viðauka II).
Stigar voru því lengdir en húsið hafði nægt innanrými til þess að það væri hægt án
stórvægilegra breytinga. Hvíldarpallar þurfa að vera a.m.k. 1.3m á lengd.
Stigar voru hugsaðir sem forsteyptir frá steypustöð og hífðir í þar til gerð sæti á plötunum
(sbr. bls. 39 í viðauka II).
Varðandi nánari útfærslu á stigum vísast til kafla 5.2.2.
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4.5.2. Lyfta
Lyfta er staðsett í kjarnanum við stigana. Skv. gr. 6.4.12 í byggingarreglugerð þarf að vera
minnst ein lyfta í byggingum sem eru 3 hæðir eða fleiri. Hún skal hafa hindrunarlaust
innanmál minnst 1.1m x 2.1m og hafa burðargetu að lágmarki 1000kg (sbr. bls. 68 í viðauka
II). Undirritaður mun skoða lyftur frá t.d. KONE til þess að finna lyftu sem hæfir þessari
byggingu.
Fleiri atriði sem undirritaður mun skoða varðandi lyftuna og lyftugöngin eru t.d. hæð á gryfju,
hæð fyrir ofan lyftu, loftræsing lyftuganga og brunareglugerð lyftuganga.
Varðandi nánari útfærslu á lyftu er vísað til kafla 5.2.1.
4.5.3. Brunahólfun
Byggingin skiptist í tvö brunahólf, annars vegar gamli hlutinn sem eitt hólf og hins vegar nýi
hlutinn sem annað hólf, að meðtalinni fyrstu hæð. Brunaveggur milli hólfa skal vera EI90 skv.
töflu 9.07 í byggingarreglugerð. Þó má lækka um einn flokk í byggingu með sjálfvirku
úðakerfi. Veggur milli brunahólfa verður því EI60 (sbr. bls. 69 í viðauka II).
Fjallað er um kröfur um brunahönnun og áhættumat í gr. 9.2.4 byggingarreglugerðar en þar
segir svo:
•

a. mannvirki þar sem vænta má mikils mannsöfnunar eða þar sem geymd eru mikil
verðmæti.

•

f. mannvirki með stærri samanlagðan gólfflöt en 2000m².

Samkvæmt þessum kröfum er ljóst að byggingin þarfnast brunahönnunar og áhættumats.
4.5.4. Sambrunahætta
Sambrunahætta myndast milli glugga brunahólfa á útvegg sunnan megin og norðan megin.
Gler í gluggum 2m frá innhorni skal vera E 30 (annar glugginn nægir) eða báðir E 15 (sbr.
bls. 74 í viðauka II).
Sambrunahætta myndast einnig á þaki nýrri byggingarinnar þar sem það stendur lægra en þak
gamla hlutans. Skv. gr. 9.6.16 í byggingarreglugerð skal þak lægri byggingarinnar vera a.m.k.
REI 60 á 6m breiðu bili við þá hærri, mælt lárétt frá henni (sbr. bls. 74 í viðauka II).

16

Háskólinn í Reykjavík
Tækni- og verkfræðideild

Lokaverkefni í byggingarfræði BSc

4.5.5. Klæðningar
Allar klæðningar utan- og innanhúss eru í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðning er
a.m.k. í flokki T. Kerfisloft eru úr A-efnum.
4.5.6. Flóttaleiðir
Flóttaleiðir eru eftirfarandi: (sbr. bls. 71-73 í viðauka II).
•

Kjallari: Ein undir beran himin og ein upp á 1. hæð.

•

1. hæð: Sex undir beran himin.

•

2. hæð: Tvær undir beran himin og tvær niður á 1. hæð.

•

3. hæð: Ein undir beran himin og þrjár niður á neðri hæðir.

4.5.7. Brunaviðvörunarkerfi
Í húsinu skal vera viðurkennt brunaviðvörunarkerfi skv. reglum Brunamálastofnunar. Kerfið
skal vera tengt við vaktstöð. Stjórnstöð kerfisins verður staðsett í starfsmannarými í firstu hæð
í kjarnanum.
4.5.8. Reyklosun
Reyklosun verður um þakglugga í miðrýminu. Þeir verða tengdir við stjórnstöð og opnast
sjálfkrafa við bruna. Einnig skal kjallari þar sem tæknirými verða með reyklosun sem nemur
0,1% af gólfflatarmáli þar sem rýmið verður búið vatnsúðakerfi.
4.5.9. Vatnsúðakerfi
Sjálfvirkt vatnsúðakerfi skv. reglugerð verður í öllu húsinu. Kerfið verður tengt við stjórnstöð
brunaviðvörunarkerfið. Klefinn með stjórnbúnaði fyrir kerfið er staðsettur á fyrstu hæð og er
aðgengilegur utanfrá.
4.5.10. Slöngukerfi
Brunaslöngur verða settar í húsið. Staðsetning þeirra verður með því móti að þær nái í alla
króka og kima hússins.
4.5.11. Votrými
Votrými eins og salerni eru flísalögð á gólf og upp á veggi. Önnur votrými eru annaðhvort
flísalögð eða með máluð gólf (sbr. bls. 79 í viðauka II).
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4.5.12. Hljóð
Undirritaður skoðaði það helsta hvað hljóðkröfur varðar s.s. lofthljóðeinangrun, ómtíma og
högghljóðeinangrun (sbr. bls. 61 í viðauka II). Í steypta kjarnanum þarf að huga að högghljóði
á milli hæða, það má leysa með niðurhengdu lofti með einangrun í grind og auk þess væri
möguleiki að líma korkdúk á gólfið áður en parketið er límt niður. Hvað skrifstofur varðar þá
eru lofthljóðeinangrun það sem undirritaður rýndi í og vísa undirritaður í fyrrgreinda
greiningu bls. 61 í viðauka II.
Mikilvægt er að gengið sé rétt frá loftræsingu, stokkum og öllum lögnum í húsinu. Titringur
getur t.d. myndast ef loftræsisamstæði liggur utan í burðarvirki hússins. Eins þarf að nota
viðurkenndar festingar fyrir lagnir og stokka, t.d. með gúmmíi á milli.
Í miðrými þarf að huga að styttingu ómtíma. Aðgerðir til að stytta ómtímann er að setja
niðurhengt kerfisloft í stofur miðrýmisins, einnig hjálpa bókahillur við að brjóta upp slétta
fleti. Ef nauðsynlegt þykir að fara í frekari aðgerðir er möguleiki að hengja mjúkar
hljóðísogsplötur á veggi þar við á.
4.5.13. Loftræsing
Upphaflegar hugmyndir undirritaðs varðandi upphitun húss var að vera með loftræsingu í öllu
húsinu. Undirritaður reiknaði heildar loftskipti og kæliþörf í vöttum út frá því og komst að því
að loftræsiklefinn sem þarf til þess að anna þessu þarf að vera u.þ.b. 45m². Tæknirými sem
var til staðar var einungis 24.5m², en það var því of lítið fyrir utan það að tæknirými þarf að
taka við lögnum og inntaki. Því ákvað undirritaður að bæta við kjallara undir kjarnanum
austan megin. Auðvelt er að bæta við stiga þar niður og lyftan gengur þangað niður líka.
Stærð kjallara verður því 122m². Það ætti því að vera nóg pláss fyrir inntaksrými, lagnir og
loftræsisamstæðu (sbr. bls. 77 í viðauka II).
Stokkur fyrir loftræsingu milli hæða er við hliðina á lyftustokknum.
Skv. gr. 9.6.13 í byggingarreglugerð skal loftræsiherbergi vera brunahólf EI60 með EI2 30SM hurðum. Kjallarinn uppfyllir það skilyrði ef settur er veggur kringum stigann í
kjallaranum (sbr. bls. 76 í viðauka II).
Eftir fund með Sveini Áka Sverrissyni þann 15.mars 2013, þar sem bornar voru undir hann
lausnir undirritaðs stakk hann upp á því að vera með náttúrulega loftræsingu á suður- og
norðurvegg og gryfju fyrir framan suðurvegg þar sem komið er fyrir ofnum með ristum yfir
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(sbr. bls. 65 í viðauka II). Með þessu móti er hægt að minnka bæði loftræsisamstæðu og alla
loftstokka sem liggja að bókastofunum í miðrýminu ásamt því að kostnaður við efni lækkar.
Lausafögum verður því komið fyrir efst í gluggaveggnum og öðrum lausafögum neðar eða í
ca. 2.2m hæð. Með þessu móti er komin náttúruleg hringrás á loftið og ofnarnir hjálpa við að
hita upp rýmið þegar kalt er úti.
Eftir fundinn með Sveini höfðu forsendur undirritaðs breyst og reiknaði undirritaður því að
nýju loftskipti, kæliþörf og stærð loftræsisamstæðu. Að því loknu reiknaði undirritaður
stærðir allra loftstokka inn í öll rými hússins.
4.5.14. Lagnir
Áður en kjallarinn kom áttu lagnir frá salernum að fara beint inn í tæknirými sem staðsett var
beint fyrir aftan salerni. En eftir að tæknirýmið fluttist niður í kjallara þá leysti undirritaður
það þannig að lagnirnar færu beint niður. Þá staðsetti undirritaður vegg fyrir neðan salerni svo
koma mætti lögnunum fyrir (sbr. bls. 78 í viðauka II). Lagnir úr eldhúsi á 3. hæð eru teknar
niður í einu horni rýmisins alla leið niður í kjallara.
Inntaksrými í kjallarann er í norð-austur horni hans. Fyrir utan er bætt við brunn sem tengist
við brunn gamla hlutans sem staðsettur er á norð-vestur horni hússins.
Undirritaður hitti Svein Áka þann 26. apríl og fór með honum yfir skissur af inntakrýminu,
kjallaranum og neysluvatnslögnum ásamt frárennsli. Regnvatn af þaki er tekið í drenlögnina
sem staðsett verður fyrir neðan jarðveg á 1. hæð. Frárennslislagnir í kjallara þarf að taka með
loftinu í kjallaranum og út, ekki er skynsamlegt að taka þær neðar þar sem gólf í kjallara er
fyrir neðan grunnvatnshæð. Í gólfi í kjallara er staðsett neyðargólfniðurfall, tengt við dælu
með flotrofa í brunn.

4.6.

Frumskissur

Ekki var mikið um frumskissur af húsinu sjálfu þar sem um samkeppnisgögn er að ræða og
húsið gróflega hannað að miklu leyti.
Á rafræna lyklinum, frumskissur er að finna frumskissur að gluggavegg, deilum og ýmsum
frágangi sem tengdist úrlausnum að verkefninu.
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Frumkostnaðargreining

Gróf kostnaðaráætlun fyrir allt húsið hljóðar upp á 405.791.000 kr. og frágangur utanhúss
hljóðar upp á 53.465.000 kr.
Nú mun verða lögð meiri áhersla á utanhúsfrágang. Undirritaður mun m.a. taka kafla 7 í
verklýsingum og magnskrá um frágang utanhúss. Undirritaður mun því bera þessar tölur
saman við kostnaðaráætlun í lokin.

4.8.

Verkáætlun

Undirritaður vann grófa verkáætlun í Microsoft Project Manager fyrir allt húsið. Ekki var
farið út í nákvæma liði í þessari áætlun heldur einungis nokkra liði til þess að fá á
tilfinninguna hve langan tíma tæki að klára svona mannvirki. Verkum var skipt upp í 39 liði.
Verkið hefst miðvikudaginn 15. maí 2013 og að að vera lokið mánudaginn 30. júní 2014. Um
er því að ræða 294 virka vinnudaga (sbr. bls. 52 í viðauka II).
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5. Byggingarnefndarsett (aðalteikningar)
Að lokinni frumgreiningarvinnu hóf undirritaður vinnu við aðalteikningar. Aðalteikningar eru
teikningar í mælikvarða 1:100 sem skilað er inn til byggingarfulltrúa hvers bæjarfélags til
rýnis og samþykktar. Á aðalteikningum þurfa að koma fram ýmsar upplýsingar sem m.a. er
hægt að finna á gátlista sem Reykjavíkurborg gefur út, s.s. það sem snýr að málsetningu,
helstu hæðir og kótar, brunahólfun, flóttaleiðum, skiptingu rýma ásamt fermetratölu og nafni,
byggingarlýsing o.fl.

5.1.

Aðalteikningar

Aðalteikningar eru í viðauka nr. II. Þær eru eftirfarandi:
•

Afstöðumynd mkv. 1:500

•

Grunnmynd kjallari mkv. 1:100

•

Grunnmynd 1. hæð mkv. 1:100

•

Grunnmynd 2. hæð mkv. 1:100

•

Grunnmynd 3. hæð mkv. 1:100

•

Útlit Suður – Vestur mkv. 1:100

•

Útlit Norður – Austur mkv. 1:100

•

Snið A-A og B-B mkv. 1:100

•

Snið C-C og D-stigar og E-stigar mkv. 1:100

5.2.

Varmatap helstu byggingarhluta

Tölur um varmatap hafa verið á reiki hjá okkur nemendum í náminu. Við höfum unnið eftir
gömlu byggingarreglugerðinni og á síðustu önn fyrir jól unnum við eftir nýju
byggingarreglugerðinni sem taka átti gildi um áramótin 2012-13. Henni var þó frestað að
hluta til og settar voru fram undanþágur, m.a. hvað varmatap varðar. Varmatap sem
undirritaður reiknaði var miðað við þessar undanþágur sem gefnar voru út þann 17. desember
2012.
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5.2.1. Botnplata
Botnplata á fyllingu er byggð upp með 75mm plasteinangrun, 120mm steypu, 20mm floti og
að lokum 20mm parketi. Kólnunartala botnplötu er 0.3 sem uppfyllir því ákvæði
byggingarreglugerðar. Sbr. bls. 81 í viðauka II.

Útreikningur á kólnunartölu botnplötu
Lagskipting

Þykkt mm

Lambda gildi

Varmamótstaða inni

Varmaleiðnitala
0,17

Parket

20

0,17

0,12

Flot

20

1,5

0,01

Steypa

120

1,95

0,06

Einangrun

75

0,047

1,6

Jarðvegur

1,5

Uein:

Einangrað í einu lagi

Summa:

3,46

ΣU=

0,3

0,289 W/m²K

0,01
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5.2.2. Útveggur
Útveggur er klæddur að utan með sléttu áli, einangraður með 125mm einangrun. Vinklar eru
fíbervinklar sem leiða minna í gegnum sig og að lokum 200mm steypa. Kólnunartala útveggs
er 0.28 sem uppfyllir því ákvæði byggingarreglugerðar. Sbr. bls. 82 í viðauka II.

Útreikningur á kólnunartölu útveggs
Lagskipting

Þykkt mm

Lambda gildi

Varmamótstaða inni

Varmaleiðnitala
0,13

Steypa

200

1,95

0,1

Steinull

125

0,035

3,57

Loftræst bil

20

-

-

Álklæðning

2

-

-

Varmamótstaða úti

Uein:

0,13
Summa:

3,93

ΣU=

0,28

0,254 W/m²K

Einangrað í einu lagi

0,01

Fiber vinklar

0,005

Dýblur

0,01
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5.2.3. Þak
Flatt þak er byggt upp með ca 100-110mm sjávarmöl, PVC-dúk, ca. 165-400mm
plasteinangrun og að lokum 200mm steypu. Kólnunartala þaks er 0.18 sem uppfyllir því
ákvæði byggingarreglugerðar. Sbr. bls. 81 í viðauka II.

Útreikningur á kólnunartölu þaks
Lagskipting

Þykkt mm

Lambda gildi

Varmamótstaða inni

Varmaleiðnitala
0,1

Steypa

200

1,95

0,1

Einangrun

165

0,035

4,71

PVC-dúkur

1,5

0,175

0,01

Sjávarmöl

100

0,17

0,59

Varmamótstaða úti

Uein:

Einangrað í einu lagi

0,04
Summa:

5,55

ΣU=

0,18

0,18 W/m²K

0,01

5.2.4. Vegið meðaltal allra útveggja
Vegið meðaltal allra útveggja er 0.83 sem uppfyllir ákvæði byggingarreglugerðar. Sbr. bls. 82
í viðauka II.

5.3.

Áframhaldandi greiningarvinna

Meðan vinna við aðalteikningar var í gangi var einnig unnið við nánari greiningar á ýmsum
tæknilegum útfærslum og útreikningum.
Eins ítarlegar og frumgreiningar geta verið þá er ekki hjá því komist að greina nánari
útfærslur á meðan vinna við aðalteikningar er í gangi. Útfærslur geta þróast áfram eða breyst
frá fyrri greiningum. Hér á eftir er tekið saman það helsta þar sem dýpri greiningar voru
unnar.
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5.3.1. Lyfta
Við skoðun á lyftum skoðaði undirritaður lyftur frá KONE. Lyfta hjá þeim sem uppfyllir
innanmál og burðargetu byggingarreglugerðar er af gerð MonoSpace 700. Hún er gerð fyrir
13 manns og gryfjan undir henni þarf að vera 1.3m og hæð fyrir ofan kálf þarf að vera 1.4m.
Ef kálfurinn er 2.4m þá er samanlagt mál frá gólfi 3. hæðar undir plötu 3.8m (sbr. bls. 68 í
viðauka II).
Lyftugöngin þurfa að vera eitt brunahólf með EI60 veggjum og EI60 hurðum. Öll lyftugöng
þarf að loftræsa sem nemur 1% af flatarmáli lyftuganga, sbr. eftirfarandi útreikningur:
1% x 5.28m² = 5.26cm²
5.3.2. Stigar
Eftir fund með Kristni Arnarsyni þann 15. mars 2013 var það sameiginleg ákvörðun að breyta
forsteypta stiganum í miðrýminu í léttan stálstiga með timburþrepum. Stiginn er áberandi með
opið rými í kring og sýnilegur utanfrá. Því var það okkar sameiginlega ákvörðun að
undirritaður hannaði opinn og smekklegan stiga í miðrýmið sem hæfir staðsetningunni (Sbr.
bls. 44 í viðauka II).
5.3.3. Útreikningur á stærð loftstokka
Loftræsisamstæða er staðsett í kjallaranum. Loftræsistokkar eru lagðir upp með lagnastokk
við hliðina á lyftunni. Loftræsistokkar í stokknum eru kringlóttir ø450mm. Þeir þurfa að
breytast í ferhyrnda loftstokka inn á hverja hæð þar sem pláss fyrir ofan kerfisloft er af
skornum skammti. Þeir eru því 200mm á hæð og breidd er breytileg eftir l/s í hverju rými.
Stærðir loftstokkana eru ritaðar inn á teikningu í greiningu nr. 909 „loftræsing“ (sbr. bls. 77 í
viðauka II).

5.4.

Greining á burðarþoli

Helstu greiningar á burðarþoli fólust í samráðsfundum með Torfa Sigurðssyni þar sem farið
var yfir þá þætti sem skoða þyrfti og þeir ræddir með það að markmiði að finna lausnir á
þeim. Ekki er um neina eiginlega útreikninga að ræða.
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5.4.1. Gluggaveggur
Eins og komið hefur fram í kafla 4.4.3 þar sem gluggaveggir eru á suður, austur og norður
hlið miðrýmisins, þá er þakplatan ekki með nægan burð undir sér. Því var gerð sú breyting á
frumhugmynd undirritaðs að í stað álpósta kæmi stál burðarsúla fyrir innan gluggaveggina.
Því munu állistarnir skrúfast utan á súlurnar. Með þessu móti er þakplatan komin með nægan
burð (sbr. bls. 47 í viðauka II). Til þess að finna út sverleika á súlunum er því vísað áfram til
burðarþolshönnuðar.
5.4.2. Tenging milli bygginga
Undirritaður fór með skissur og hugmyndir á fund með Torfa Sigurðssyni þar sem hugmyndir
voru lagðar fram um að tengja saman gamla og nýja hlutann með steypu og
steypustyrktarstáli. Torfa hugnaðist það ekki út af hreyfingu milli bygginga og mögulegum
hreyfingum vegna jarðskjálfta. Því var lagt upp með það að slíta byggingunum í sundur með
þéttpressaðri einangrun og ganga þannig frá að ekki væri hætta á leka. Þakplatan myndi því
sitja á stálvinkli sem boraður yrði og límdur á útvegg gamla hlutans, útveggjum yrði slitið
með einangrun á milli og að utanverðu yrði borði soðinn yfir samskeytin. Stærð á vinkli er
reiknuð út af burðarþolshönnuði (sbr. bls. 41-42 í viðauka II).
5.4.3. Stigi í miðrýminu
Stigapallar á 2. hæð og 2.1 hæð voru upphaflega steyptir með gólfplötum sinnar hæðar. En
við nánari skoðanir á burðarþoli þá var þörf á að setja súlu undir stigapallana þar sem þeir
voru ekki tengdir nema á einn veg. Súlur þóttu hins vegar ekki heppileg lausn þar sem þær
voru of fyrirferðamiklar á 1. hæð. Lausnin var því sú að breyta stigapöllunum í létta palla sem
tengdir voru við veggi á tvo vegu, annars vegar við nýja hlutann og hins vegar við gamla
hlutann. Stigapallarnir yrðu því með tveimur stálskúffum sitthvoru megin sem tengdar yrðu
við veggina. Timbursperrur munu svo vera festar á milli stálskúffa og klætt ofan á þær með
krossviði og parketi (sbr. bls. 43 í viðauka II). Að auki yrðu stigapallarnir líkari opnu
stálstigunum.
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Grunnlagnir í jörðu

Fyrir grunnlagnir í jörðu vísar undirritaður til greiningar bls. 78 í viðauka II til nánara rýnis.

5.6.

Skráningartafla

Skráningartafla er á bls. 53 í viðauka II.

5.7.

Matshluti

Strandgata 1 er einn matshluti (01). Skipting milli hæða er eftirfarandi:
Kjallari er : 471m²
1. hæð er : 1071m²
2. hæð er : 1015m²
3. hæð er : 1015m²
Samtals : 3572m²

5.8.

Helstu deili

Eins og áður hefur komið fram mun undirritaður leggja áherslu á utanhúsfrágang. Því eru
flestar deililausnir sem undirritaður teiknar að utan, s.s. þakfrágangur, gluggafrágangur,
frágangur við gluggavegg, útistigi og frágangur á milli gamla og nýja hlutans.
Þótt áherslur undirritaðs hafi að mestu verið að utan þá voru nokkur atriði skoðuð og leyst
innandyra, s.s ein bókastofa (deiling lofts, snið á bókahillum og ásýnd að framan), salerni,
forsteyptir stigar inni, stálstigi í miðrýminu og léttir stigapallar fyrir hann.
Gluggar voru leystir með það að markmiði að engar kuldabrýr væru til staðar.
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6. Verkteikningar
Að loknum aðalteikningum teiknaði undirritaður verkteikningar af öllu húsinu ásamt
yfirlitsteikningum af votkjarna og bókastofu og deililausnir flestar utandyra. Verkteikningar
fara einnig til byggingarfulltrúa til samþykktar að loknum aðalteikningum, þær eru teikningar
sem unnið er eftir og eru á vinnustað. Undirritaður flokkar verkteikningar í tvo viðauka,
annars vegar Verkteikningar sem samanstendur af grunnmyndum og sniðum og hins vegar
Deililausnir sem samanstendur af deilum, ásýndum og yfirlitum.

6.1.

Verkteikningar og vinnuteikningar

Verkteikningar eru á bls. 16-35 í viðauka nr. II. Þær eru eftirfarandi:
•

Allar grunnmyndir í mkv. 1:50

•

Öll snið í mkv. 1:50

6.2.

Deili, yfirlit og ásýndir

Ekki verður farið nánar út í úrlausnir á deilum hér og er vísað til bls. 36-51 í viðauka nr. II til
frekara rýnis. Þau atriði sem undirritaður tók fyrir og leysti eru eftirfarandi:
•

Innfelldir gluggar og venjulegir gluggar í kjarna austan megin mkv. 1:5

•

Gluggaveggur á suðurhlið miðrýmis mkv. 1:5

•

Þakfrágangur við portvegg mkv. 1:5

•

Utanhúsklæðning mkv. 1:5

•

Útistigi austan megin við kjarnann mkv. 1:20, 1:5

•

Innistigar forsteyptir, stálstigi og stigapallur mkv. 1:20, 1:5

•

Bókastofa bókahillur og loft mkv. 1:20, 1:10

•

Salerni yfirlitsmynd og ásýnd á tvo veggi mkv. 1:20

•

Glugga- og hurðayfirlit mkv. 1:20, 1:50
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7. Útboðsgögn (útboðsgögn, samningsskilamálar og verklýsingar)
7.1.

Útboðsform valið

Þar sem um opinbera framkvæmd er að ræða varð opið útboð á vegum Hafnarfjarðar fyrir
valinu.

7.2.

Útboðslýsing gerð

Útboðslýsing er staðsett í viðauka I.

7.3.

Ítarleg verklýsing

Ítarleg verklýsing var unnin um þrjá kafla, kafla 1 Aðstaða, kafla 7 frágangur utanhúss og
kafla 9 Aukaverk. Sjá viðauka I.

7.4.

Ítarleg kostnaðaráætlun

Ítarleg kostnaðaráætlun var einnig unnin um kafla 1, 7 og 9. Sjá viðauka I. Áætlunin hljóðar
uppá tæplega 59 milljónir. Áætlunin sem undirritaður gerði í upphafi annarinnar hljóðaði uppá
400 milljónir fyrir allt húsið og utanhúsfrágangur 53.5 milljónir. Munurinn er tæplega 6
milljónir. Munurinn felst að mati undirritaðs aðallega í gluggum og þakfrágangi.
Gluggaveggirnir eru stór hluti af heildarfermetrum útveggjanna. Einnig munar talsverðu í
verði á plasteinangrun og steinullareinangrun.

7.5.

Áætlaður verktími

Varðandi áætlaðan verktíma er vísað til fyrrnefndrar verktímaáætlunar (sbr. bls. 54 í viðauka
II).

7.6.

Fundargerðir og tímaskráningar

Gerðar voru fundargerðir fyrir alla fundi sem voru með leiðbeinendum ásamt fundargerðum
um ákvarðanir. Undirritaður hitti leiðbeinendur með stuttu millibili. Fundir voru ýmist stuttir
spjallfundir eða langir fundir þar sem farið var yfir útprentaðar teikningar.
Ólíkt því sem var á fyrri önnum voru leiðbeinendur til taks alla daga vikunnar í skólanum. Það
er álit undirritaðs að það hafi verið til mikilla bóta. Allar fundagerðir má finna í viðauka I.
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Einnig voru tímar skráðir niður daglega sem fóru í verkefnið ásamt því að stikla á því helsta
sem unnið var við. Sjá viðauka I.
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Heimildir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggingarreglugerð 2012
Mannvirkjastofnun – Leiðbeiningar vegna byggingarreglugerðar 112/2012
Brunamálastofnun – Leiðbeiningar Brunamálstofnunar
ÍST-30 Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir
ÍST-45 Hljóðvist – Flokkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
ÍST-66 Varmatap húsa – Útreikningar
Aðgengi fyrir alla – Handbók um umhverfi og byggingar
Samkeppnistillaga VA Arkitekta
Deiliskipulag Hafnarfjarðar
Bókasafn – Keppnislýsing
Gátlisti Reykjavíkurborgar – Byggingarnefndarsett
www.snertill.is – Teikningar
www.steinull.is – Einangrun
www.promens.is – Einangrun
www.schueco.is – Gluggakerfi
www.ispan.is – Gler
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www.kone.is – Lyftur
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www.bmvalla.is – Stigar
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Viðaukar:
Viðaukar er tveir. Annars vegar viðauki I sem inniheldur A4 blöð. Hann er bundinn inn fyrir
aftan skýrsluna. Og hins vegar viðauki II sem innheldur A3 blöð. Hann er bundinn inn í sér
möppu
Viðauki I inniheldur:
•
•
•
•
•

Útboðsgögn
Verklýsingar
Kostnaðaráætlun
Fundargerðir
Tímaskráningar

Viðauka II inniheldur:
•
•
•
•
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Deili, yfirlit og ásýndir
Greiningar
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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
0.1.

YFIRLIT

0.1.1. Útboð
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið: Bókasafn Hafnarfjarðar – Frágangur utanhúss,
Strandgata 1, 220 Hafnarfjörður. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og
þeim er lýst í kafla “0.3.1 Útboðsgögn”.
0.1.2. Útboðsform - Útboðsyfirlit
ÚTBOÐSFORM
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. laga nr.
94/2001 og grein 2.2 í ÍST 30.
ÚTBOÐSYFIRLIT
•
•

Kynningarfundur
Fyrirspurnatíma lýkur

15. maí 2013, kl. 14:00
1. júní 2013

Sjá nánar kafla 0.1.5
Sjá nánar kafla 0.3.2

•

Svarfrestur rennur út

5. júní 2013

Sjá nánar kafla 0.3.2

•

Opnunartími tilboða

15. júní 2013 kl. 13:00

Sjá nánar kafla 0.4.5

•

Upphaf framkvæmdatíma

Við töku tilboðs

Sjá nánar kafla 0.1.7

•

Lok framkvæmdatíma

1. mars 2014

Sjá nánar kafla 0.1.7

•

Tilboðstrygging
0.4.4tilboðs

Skuldbinding tengd undirritun

Sjá

•

Kröfur til bjóðenda

Sérstakar kröfur gerðar um

Sjá nánar kafla 0.1.3

nánar

kafla

hæfni og reynslu bjóðanda
•

Tafabætur

100,000 kr/dag

Sjá nánar kafla 0.5.4

•

Verðlagsgrundvöllur

Verkið verðbætist

Sjá nánar kafla 0.5.6

•

Frávikstilboð

Eru ekki heimiluð

Sjá nánar kafla 0.4.1

•

Fylgigögn með tilboði

1. Tilboðsblað

Sjá nánar kafla 0.4.2

2. Tilboðsskrá
•

Opnunarstaður tilboða

Bæjarskrifstofa Hafnarfjarðar

Sjá nánar kafla 0.4.5

Strandgata 6, 220 Hafnarfjörður(jarðhæð)

MTK – Magni teiknistofa

5

Bókasafn Hafnarfjarðar

Útboðs- og samningsskilmálar

0.1.3. Kröfur til bjóðenda
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé
þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna
upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu og
taka þá gildi ákvæði í kafla “0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs” um tilboðstryggingu.
Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis.
•

Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun hvers árs þarf
að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling með atvinnurekstur í
eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af skattaskýrslum.

•

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

•

Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í
vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.

•

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

•

Nafn væntanlegs byggingarstjóra og upplýsingar um hann.

•

Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins.

•

Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.

•

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

•

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

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, þegar að undirritun samnings
kemur, verður ekki gengið til samninga við hann:
•

Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld.

•

Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.

•

Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum.

Ef eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum koma í ljós við skoðun gagna frá bjóðanda áskilur
verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, með eftirfarandi hætti:
•

Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé.
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Að öllu jöfnu er ekki gengið til samninga við bjóðendur ef ársreikningar þeirra sýna
neikvæða eiginfjárstöðu. Verkkaupa er þó heimilt að gera undantekningu á þessu, enda
liggi fyrir við gerð verksamnings staðfesting þess í formi árshlutareiknings eða yfirlýsingu
löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, að eigið fé
bjóðandans sé jákvætt.
•

Viðskiptasaga bjóðanda þykir vafasöm.
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt
greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur
hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams
konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk
fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja
kennitölu.

•

Bjóðandi uppfyllir ekki eftirfarandi kröfur um hæfni og reynslu:
•

Kröfur um hæfni og reynslu:

Bjóðandi

skal

hafa

á

síðustu

5

árum

staðið

fyrir

og

borið

ábyrgð

á

byggingarframkvæmdum að sambærilegri stærð og umfangi og geta framvísað
meðmælum verkkaupa þess verkefnis um jákvæða frammistöðu sína.
Hann skal hafa á að skipa yfirstjórnenda sem hefur á síðustu 5 árum stýrt verkefni af
sambærilegri stærð og umfangi og getur komið fram fyrir hönd verktaka um alla
framkvæmd verksins. Þá skal hann hafa á að skipa verkstjóra sem hefur reynslu af
hliðstæðum verkum eða verkþáttum og mun vera á verkstað meðan verkframkvæmd
stendur yfir.
Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa
heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykil-starfsmanna,
undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka
hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi
aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda.
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Krafa um eigið fé:

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 3% af
tilboðsfjárhæð hans. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu er
verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-reiknings árituðum af
löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endur-skoðanda byggðri á upplýsingum
um efnahag bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að
lágmarki 3% af tilboðsfjárhæð.
•

Krafa um eðlilega viðskiptasögu:

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt
greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur
hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams
konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk
fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja
kennitölu.
Við mat verkkaupa á reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að taka
tillit til reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa
bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka reynslu að jöfnu við reynslu
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda.
0.1.4. Lauslegt yfirlit yfir verkið
Um er að ræða frágang utanhúss skv. 7. kafla í verklýsingu ásamt aðstöðusköpun á bókasafni
Hafnarfjarðar við Strandgötu 1 í Hafnarfirði.
Útveggir hússins sem eru steyptir eru ca. 822m², gluggar eru ál/timbur og álgluggar (add on),
þak er ca. 630m² flatt þak með dúk og fargi ofaná.
Frágangur utanhúss felst m.a. í að einangra húsið að utan og klæða með sléttu áli, ísetning
ál/timburglugga og hurða, ísetning álglugga (add on), einanga og dúkleggja þak og almennan
frágang.
0.1.5. Kynningarfundur - Vettvangsskoðun
Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verða ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru
hvattir til þess að kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.
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0.1.6. Verksamningur – Verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur
um verkið sbr. grein 11.2 í ÍST 30.
Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E 01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum.
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðsluog mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 13.2 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna
bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun
og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun
þessi verður hluti verksamnings.
Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef
út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta
verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra
nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.
Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða
þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga
eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical
Path) verksins.
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef
sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa.
Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi
falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”.

MTK – Magni teiknistofa

9

Bókasafn Hafnarfjarðar

Útboðs- og samningsskilmálar

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

0.2.1. Verkkaupi
Verkkaupi:

Hafnarfjarðarbær
kt. 590169-7579
Strandgata 6, 220 Hafnarfjörður

Umsjón:

Guðmundur Magni Helgason
kt. 061181-3189
Kvíslartunga 98, 270 Mosfellsbær.
Sími: 555 3189
Netfang: Gudmundurmh06@ru.is

0.2.2. Ráðgjafar
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:
Ráðgjafi 1:

Magni arkitektar
Laugarvegur 99, 105 Reykjavík

0.2.3. Eftirlit verkkaupa
Eftirlit verkkaupa er á vegum framkvæmdardeildar Hafnarfjarðarbæjar. Eftirlitsaðilinn er
starfsmaður framkvæmdardeildar Hafnarfjarðar. Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit
á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu
framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa
um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur
ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum eða
reglugerðum.
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0.3.

Útboðs- og samningsskilmálar

ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR

0.3.1. Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 123, dags. apríl 2013.
b) Verklýsing nr. 123, dags. apríl 2013.
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”).
d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá.
e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012.
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.
0.3.2. Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði
hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda
Hafnarfjarðarbæ fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform
– Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Útboðsfulltrúi Hafnarfjarðarbæjar” og send með
símbréfi

á

númerið

“555-1111”

eða

með

tölvupósti

á

netfangið

hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar eigi síðar en þann dag
sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við þeim
verða hluti af útboðsgögnunum.
0.3.3. Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í grein 3.4 ÍST 30. Aðalverktaki ber
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er
einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.
Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli
verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar,
verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann
telur þurfa við framkvæmd verksins.
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Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur
beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar, en
verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan
eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og
lýsinga.
0.3.4. Lög, reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða
og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar
sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á:
•

Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.

•

Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð.

•

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

•

Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001

•

Lög um opinber innkaup, nr. 84/2001.

•

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

•

Reglugerð um brunavarnir og brunamál.

•

Lögreglusamþykktir.

•

Reglur Vinnueftirlits ríkisins.

•

Reglur Löggildingarstofu.

•

Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju
sinni.
0.3.5. Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga nr. 84/2007 að því er
varðar bann við gerviverktöku.
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0.4.

Útboðs- og samningsskilmálar

TILBOÐ

0.4.1. Gerð og frágangur tilboðs
A Aðaltilboð
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er
á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum
liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á
pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af
bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur
skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð
skal vera í heilum krónum.
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar
eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf
vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna
rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi
verkliða.
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi
verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja,
yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa
o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna
og viðeigandi einingarverðs.
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á
hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með virðisaukaskatti.
B Aukaverk
Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á
framkvæmdatímanum. Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Verkkaupi fer því fram á
að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um aukaverk
verður að ræða.
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C Frávikstilboð
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í
útboðsgögnunum.
0.4.2. Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði.
0.4.3. Auðkenni tilboðs
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu.
Bókasafn Hafnarfjarðar – Frágangur utanhúss
Útboð nr. 123
TILBOÐ
Bjóðandi:

Nafn bjóðanda
Heimilisfang
Póstnúmer og staður

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með
nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá.
0.4.4. Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í
fjórar vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð
5% af tilboðsfjárhæð sinni.
Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess er
ekki krafist af verkkaupa.
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30.
0.4.5. Opnun tilboða
Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður,
eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða
þau opnuð þar í samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30.
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0.4.6. Meðferð og mat á tilboðum
Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup.
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem
settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”.
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur.
Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum,
viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma.
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við
yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð
sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að óútfylltir liðir
teljist innifaldir í öðrum liðum.
Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir A og B í
kafla 0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en
tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið
verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum
með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati
verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi
tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.
Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna
öllum tilboðum.
0.4.7. Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs.
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GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

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

Byggingarleyfisgjald.

•

Gatnagerðargjald.

•

Holræsagjald.

•

Heimtaugargjald rafveitu.

•

Heimæðargjald hitaveitu.

•

Heimæðargjald vatnsveitu.

•

Mælingargjald.

•

Skipulagsgjald.

•

Brunabótamatsgjald.

•

Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9 í ÍST 30.

•

Kostnað við hönnun og eftirlit.

•

Stjórnunarkostnað verkkaupa.

0.5.2. Framlag verkkaupa
Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins.
0.5.3. Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk
Orðskýringar:
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi
gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó
svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið
lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka
umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til
fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.
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Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu.
Komi til viðbótarverka aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem
verktaki býður í tilboði sínu.
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og
samningar.
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma
verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni
leið (Critical Path) verksins.
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um
að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er
það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag
greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1.

0.5.4. Frestir - Tafabætur
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé
að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2
Útboðsform – Útboðsyfirlit”.
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga.
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um
leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST
30.
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0.5.5. Greiðslur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30l. Greitt verður til
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram
samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju
sinni.
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af
hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð
um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem
reikningurinn byggist á.
Reikningar skulu skráðir á Hafnarfjarðabæ kt. 590169-7579, vegna Bókasafn Hafnarfjarðar –
Frágangur utanhúss.
0.5.6. Verðlagsgrundvöllur
Verksamningur verðbætist mánaðarlega miðað við byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands
birtir. Tilboð skal miðað við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi
tilboða.
Þrátt fyrir framangreind ákvæði skal þó aldrei miða við lægri vísitölu en upphafsvísitölu
verksamnings.
Tímataxtar í mögulegum aukaverkum og viðbótarverkum verðbætast á sama hátt og
samningsbundnar greiðslur.
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0.5.7. Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.
0.5.8. Magnbreytingar
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum
verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25%
af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili
hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti
getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að
verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6
Verksamningur – Verkáætlun”.
Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna
verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í
samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir
verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir
kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið
verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum
mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri.
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ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL

0.6.1. Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verkkaupi að
hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa
og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við vátryggingar vegna
áhættu skv. grein 3.9 í ÍST-30, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af
framkvæmd þessari.
Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld
sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.
Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim
tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.
0.6.2. Verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv.
grein 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” með útboðs- og
samningsskilmálum þessum.
Verktrygging skal miðast við 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka
framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og
verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því
að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna
verksins.
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0.6.3. Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis
verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og
verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með
eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa.
0.6.4. Misræmi í gögnum
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna
eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir
sem áður bundinn af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til
kostnaðarbreytinga skal samið um það sérstaklega.
0.6.5. Ágreiningsmál
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó
eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila Hafnafjarðarbæjar, sbr.
grein 6.3 í ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal vísa
ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjavíkur.
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VINNUSTAÐUR

0.7.1. Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi.
Aðkoma að vinnusvæði verður af Strandgötu og fær verktaki til afnota hluta af svæðinu fyrir
framan Strandgötu 1.
Vinnusvæðið

afmarkast

af

byggingargirðingu

umhverfis

fyrirhugaða

stækkun

og

athafnarsvæði kringum hana, sbr. teikningu nr. XXX.
Vinnusvæði verktakans er í miðbæjarkjarna og í námunda við íbúðarbyggð. Gera skal ráð
fyrir umferð gangandi vegfarenda í námunda við verslunarkjarna og íbúðarbyggð og skal
verktaki því taka tillit til þessara aðstæðna, virða leyfilegan umferðarhraða á svæðinu og gæta
fyllsta öryggis á hvívetna. Gera skal ráð fyrir því að bílaumferð muni vera um Strandgötuna
og ber verktaka að taka tillit til þess og valda sem minnstri röskun á bílaumferð á meðan á
framkvæmdum stendur.
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á
vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á
vinnustað”.
0.7.2. Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni,
allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir
uppdrætti og verkfundahöld.
0.7.3. Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og kosta
öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við
framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni.
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til
lokatenging hefur farið fram.
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0.7.4. Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá
svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað
vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST-30.
0.7.5. Öryggi á vinnustað
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa
sömu merkingar í þessum útboðsgögnum.
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að
leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna
umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra
efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum
og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996)
sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar
eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af
Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal
undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur
Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.
Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til
að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta
greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum.
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FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

0.8.1. Verkstjórn verktaka og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.2 í ÍST 30.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með
fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila
verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.
0.8.2. Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi
við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full
réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn
afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst
nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og
vinnu.
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.
Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr.
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og
eyðublöðum sem þar eru sett fram.
Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á
innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni
samkvæmt þeirri verkmöppu.
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Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings.
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E–03”
með útboðs- og samningsskilmálum þessum.
0.8.3. Efnisval og vinnuaðferðir
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni
og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um
efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti
til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða
endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða
vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa.
0.8.4. 0Málsetningar og mælingar
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.
0.8.5. Sýnishorn og prófanir
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir tegundir
helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal hann eftir
atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirliti
verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum og ætla
skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af
vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um.
0.8.6. Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa.
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á
verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.
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0.8.7. Verklokaúttekt
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram
(lokaúttekt). Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til
þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki
greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega
ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim,
sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í
aðra formlega úttekt.
Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt
verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að
lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra
þarf.
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa,
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa
verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og
verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum
fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum
viðstöddum skuli fara fram.
Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt:
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal
m.a. innihalda:
•

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

•

Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.

•

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

•

Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.

•

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

Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.

•

Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi gefa út án
tafar vottorð um úttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá
úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert
eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og
greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu
mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi
verki.
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda
ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30.
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í
ÍST 30.
0.8.8. Byggingarstjóra – og meistaraskipti
Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að
aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að
fullu þeim verkum er verktaki annast.
Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti þegar þeir hafa
lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa.
Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa
eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær
til.
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TEIKNINGASKRÁ

Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu:
Heildar teikniskrá
Teikninganúmer

ÚtgáfuHeiti teikninga

dagsetning Kvarði

Byggingarnefndarsett
100

Afstöðumynd

09-03-13

1:500

101

Grunnmynd kjallari

09-03-13

1:100

102

Grunnmynd 1.hæð

09-03-13

1:100

103

Grunnmynd 2.hæð

09-03-13

1:100

104

Grunnmynd 3.hæð

09-03-13

1:100

105

Útlit Suður – Vestur

10-03-13

1:100

106

Útlit Norður – Austur

10-03-13

1:100

107

Snið A-A og B-B

11-03-13

1:100

108

Snið C-C og D-stigar og E-stigar

11-03-13

1:100

Verkteikningar
200

Grunnmynd kjallari austur

16-03-13

1:50

201

Grunnmynd kjallari suð- vestur

16-03-13

1:50

202

Grunnmynd kjallari norð- vestur

16-03-13

1:50

203

Grunnmynd 1.hæð austur

16-03-13

1:50

204

Grunnmynd 1.hæð suð- vestur

16-03-13

1:50

205

Grunnmynd 1.hæð norð- vestur

16-03-13

1:50
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206

Grunnmynd 2.hæð austur

16-03-13

1:50

207

Grunnmynd 2.hæð suð- vestur

16-03-13

1:50

208

Grunnmynd 2.hæð norð- vestur

16-03-13

1:50

209

Grunnmynd 3.hæð austur

16-03-13

1:50

210

Grunnmynd 3.hæð suð- vestur

16-03-13

1:50

211

Grunnmynd 3.hæð norð- vestur

16-03-13

1:50

212

Snið A-A austur

18-03-13

1:50

213

Snið A-A vestur

18-03-13

1:50

214

Snið B-B

18-03-13

1:50

215

Snið C-C

18-03-13

1:50

216

Snið D- stigar

18-03-13

1:50

217

Snið E- stigar

18-03-13

1:50

218

Þak

10-04-13

1:50

Deili, yfirlit og ásýndir
600

Bókastofa- yfirlit kerfisloft

10-04-13

1:20

601

Bókahillur snið og ásýnd

10-04-13

1:20

602

Forsteyptur stigi

10-04-13

1:20

603

Deili innfelldir gluggar

10-04-13

1:5

604

Deili þak

10-04-13

1:5

605

Deili ýmis

15-04-13

1:5

606

Deili stigapallur

15-04-13

1:5

607

Deili stálstigi

15-04-13

1:20, 1:5
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608

Deili útistigi

15-04-13

1:20, 1:5

609

Deili glerveggur suður 01

15-04-13

1:20, 1:5

610

Deili glerveggur suður 02

15-04-13

1:5

611

Salerni

17-04-13

1:20

612

Gluggayfirlit

17-04-13

1:50

613

Glugga- og hurðaryfirlit

17-04-13

1:20
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E-01 VERKSAMNINGUR

Bókasafn Hafnarfjarðar
Frágangur utanhúss

VERKSAMNINGUR

Apríl 2013
VERKKAUPI:
Hafnarfjörður

VERKTAKI:

UMSJÓN:
Guðmundur Magni Helgaon
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SAMNINGSAÐILAR

Verkkaupi:

Verktaki:

Hafnarfjörður

Nafn

Strandgötu 6

Heimili

220 Hafnarfjörður

Póstfang
Kt.
Símar:
Fax:
Netfang:

Umsjónaraðili verkkaupa:
Framkvæmdadeild Hafnarfjarðar
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður
Sími: 585-5500
Fax: 585-5509
Netfang: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

1. GREIN
VERKEFNI
Viðbygging við bókasafn Hafnarfjarðar er 1600m² á þremur hæðum, stórir gluggar til suðurs,
austurs og norðurs setja mikinn svip á bygginguna.
Um er að ræða frágang utanhúss sem meðal annars fellst í að klæða húsið að utan með sléttu
áli, ísetning glugga og hurðar og ganga frá flötu þaki.
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2. GREIN
SAMNINGSGÖGN
Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn:
•

Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum nr.
123

•

Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2013 ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri)
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 nafn tryggingarfélags dags. _______ 2013 að fjárhæð kr.____________
sem er fylgiskjal C með samningi þessum.

•

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

•

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

•

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

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings.

3. GREIN
SAMNINGSFJÁRHÆÐ
Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk, eins og fram
kemur í kafla 0.4.1 í útboðs- og samningsskilmálum. Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar
eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir
aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs
fyrir viðkomandi aukaverk. Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með
leiðréttingum samkvæmt ákvæðum útboðsgagna:

kr. _________________ með virðisaukaskatti
skrifað, ______________________________________________________
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4. GREIN
FRAMKVÆMDATÍMI
Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að
fullu lokið eigi síðar en 1.mars 2014.

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

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

Hafnarfjörður,

F.H. Hafnarfjarðarbæjar

•

F.H. VERKTAKA

________________________________ _________________________________

MTK – Magni teiknistofa

35

Bókasafn Hafnarfjarðar

Útboðs- og samningsskilmálar

E-02 VERKTRYGGING

Yfirlýsing um verktryggingu
(númer tryggingar)

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“
ábyrgist Hafnarfjarðarbæ, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „fjárhæð tryggingar í
tölustöfum“, „í bókstöfum“ sem tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni
af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „Bóksafn
Hafnarfjarðar- Frágangur utanhúss, Strandgötu 1, 220 Hafnarfjörður“ 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.

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

Staður, dagsetning, ár

Nafn tryggingafélags eða banka
Undirskrift og stimpill
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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
framkvæmdardeild Hafnarfjarðar 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.
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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 íslensk 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.
Verktaki skal strax í upphafi verks kynna sér verklýsingu og allar teikningar gaumgæfilega
og vera viss 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.

1. AÐSTAÐA
1.1.

AÐSTAÐA

1.1.0. ALMENNT
Í þessum verkþætti er fjallað um uppsetningu og rekstur aðstöðu. Verktaki skal koma sér
upp allri nauðsynlegri aðstöðu eins og fram kemur í kafla 0.7 í útboðs- og verkskilmálum.
Búið er að skilgreina athafna- og vinnusvæði verktaka á teikningum XXXX. Búið verður
að girða svæðið af af aðalverktaka hússins, verktaki þarf því ekki að setja upp girðingar
nema hann telji þörf á því og skal það gert í samráði við aðalverktaka hússins.
Athafnasvæði verktaka er ætlað fyrir vinnubúðir og efnislager. Ekki er heimilt að geyma
efni og efnisafganga inni á vinnusvæði. Öll farartæki og búnaður verktaka skal ekki vera
innan girðingar nema leyfi hafi verið gefið til annars.
Verktaki hefur aðgang að raforku sem verður til staðar, hann skal sjá um að koma upp
rafmagnskassa fyrir sína starfsemi sem notuð verða meðan á framkvæmdum stendur.
Rafmagnskassar fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða á byggingarstað svo og raflagnir og
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búnaður allur, skal vera af vandaðri gerð. Allur búnaður skal þola veðurfar og þá meðferð,
sem vænta má jafnt utanhúss sem innan. Verkkaupi greiðir öll raforkugjöld meðan á
framkvæmdum stendur og leggur til rafmagn að vinnutöflu verktaka.
1.1.1. VINNUAÐSTAÐA
Verktaki skal koma sér upp nauðsynlegri vinnuaðstöðu fyrir starfslið sitt og nauðsynlegan
búnað til þess að vinna verkið. Starfsaðstaða skal uppfylla ákvæði í viðeigandi
reglugerðum og kjarasamningum.
Innifalið í einingarverðinu er allur kostnaður við uppsetningu vinnuaðstöðu, girðingar, öll
færsla á girðingu og brottflutningi í verklok.
Magntölur og einingarverð:
Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. Greiðslum fyrir þennan verklið skal
dreift yfir verktímann.
1.1.2. REKSTUR VINNUSVÆÐIS
Rekstur vinnusvæðis fellur undir aðalverktakann, hann sér um allan kostnað sem lútar að
merkingum, girðingum og.fl. Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir
fyrirmælum aðalverktaka þar að lútandi.
Gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til verksins fellur undir rekstur hennar
og notkun á hans kostnað. Innfalið skal vera umhirða á byggingarstað, rekstur vinnuskála
og viðhald lagna.
Magntölur og einingarverð:
Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. Greiðslum fyrir þennan verklið skal
dreift yfir verktímann.
1.1.3. FRÁGANGUR Í VERKLOK
Verktaki skal fjarlægja allan búnað sem tilheyrði hans verklið. Einnig skal fjarlægja allt
rusl af vinnusvæðinu í verklok og þrífa eftir sig.
Magntölur og einingarverð:
Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið.
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7. FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.0.

ALMENNT

7.0.0. UMFANG VERKSINS
Í þessum kafla er lýst efni og vinnu vegna fullnaðarfrágangs að utan.
Helstu verkliðir eru eftirfarandi:
Uppsetning grindar, einangrun og klæðning útveggja. Ísetning og glerjun glugga og
útihurða. Einangrun og dúklagning þaka.
7.0.1. VERKÁÆTLUN
Verktaki skal leggja fram verkáætlun þar sem gerð er grein fyrir röð verkþátta og
tímasetningum. Raða skal verkþáttum á þann hátt að komist verði hjá skemmdum og
óþarfa töfum vegna biðtíma milli verkþátta.
Telji verktaki sig þurfa frekari gögn, teikningar eða verklýsingu, skal hann koma
upplýsingum þar að lútandi til eftirlitsmanns verkkaupa sem óskar eftir gögnum hjá
hönnuði, ef við á. Hönnuður skal hafa a.m.k. 5 vinnudaga til að útbúa gögnin.
7.0.2. NÁKVÆMNISKRÖFUR
Almennt gildir um nákvæmniskröfur:
•

Frávik frá lóðalínu

0,2%

•

Frávik frá hallandi línu

0,2%

•

Frávik frá bogalínu

0,2%

•

Ójöfnur og mislandanir

5mm/2m

•

Frávik í fúgubreidd

0,2%
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7.1.

RIF UTANHÚSS

7.1.0. ALMENNT
Verktaki skal sjá um rif skv. lýsingum, brottflutning efnis og að efni sé flokkað skv.
reglum og fargað á löglegan hátt.
Vertaki skal gæta sérstaklega að valda ekki ónauðsynlegum skaða á aðlægum
byggingarhlutum.
Verktaki skal athuga legu lagna, niðurfalla o.þ.h. sem fyrir eru og gæta þess að slíkt
skemmist ekki við vinnu þessa. Ef það gerist ber verktaka að bæta úr því að sinn kostnað.
Við steinsögun og múrbrot skal þess gætt að valda ekki tjóni, s.s. sprungumyndun á
burðarvirki eða að ryk og óhreinindi sem af því stafar valdi ekki óþrifum eða tjóni á næsta
nágrenni.
Í framkvæmdinni felst allt sem nauðsynlegt er til að ljúka verkinu, s.s. bráðabirgðalokanir,
allt nauðsynlegt efni, vinnupallar, vélar, verkfæri, sorpgámar, förgun og flutningstæki.
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7.1.1. RIF Á ÁLGLUGGUM
Teikning: 700 Rif 1, 2 og 3 hæð
Fjarlægja skal útbrotsglugga á austurhlið. Fjarlægja skal allan glugga- og hurðabúnað.
Magntölur og einingarverð:
Magn er ummál (m) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til
að fullgera þennan verklið.
7.1.2. RIF Á UTANHÚSSKLÆÐNINGU
Teikning: 700 Rif 1, 2 og 3 hæð
Fjarlægja skal alla utanhússklæðningu á austurhlið sbr. teikningu. Fjarlægja skal allt
klæðningarefni, einangrun, grind og vinkla.
Magntölur og einingarverð:
Magn er fermetrar (m²) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna
til að fullgera þennan verklið.
7.1.3. MÚRBROT OG STEINSÖGUN
Teikning: 700 Rif 1, 2 og 3 hæð
Verktaki skal saga niður og brjóta útveggi hússins sbr. teikningu.
Magntölur og einingarverð:
Magn er fermetrar (m²) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna
til að fullgera þennan verklið.

7.2.

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.
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Áfellur:
Þar sem múrklæðning endar að ofan skal festa annaðhvort 2mm sýrufasta ál áfellu í vegg
með klemmulista eða undir gluggalista, þar sem gluggi nær niður í gólf.
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 milli laga
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 Pq4.001 og Rb Pq4.002.
Múr lagaður á staðnum:
Öll múrvinna og múrefni skal uppfylla kröfur ÍST 10, nema annað sé tekið fram.
Þenslufúgur:
Þenslufúgur skulu staðsettar samkvæmt viðmiðum múrkerfis. Verktaki skal fara
nákvæmlega eftir leiðbeiningum frá framleiðanda múrkerfis um gerð þenslufúga,
undirvinnu og allan frágang.
Aðhlynning:
Áður en múrvinna hefst skal verktaki verja alla byggingarhluta er gætu skemmst við múrog steiningar vinnuna. 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.
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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.
7.2.1. SÖKKULEINANGRUN OG MÚRHÚÐUN
Teikning: xx
Einangrun kemur utan á sökkla. Einangra skal utan á sökkulveggi með 75mm einangrun og
u.þ.b. 600mm niður eftir sökkli og múrhúða yfir sbr. 7.1.0. Hæð múrhúðar er u.þ.b.
300mm.
Áfella að ofan fellur yfir efri brún múrhúðar sbr. deiliteikningar arkitekta.
Magntölur og einingarverð:
Magn er metrar lm mælt af teiknigum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til
að fullgera þennan verklið.
7.2.2. EINANGRUN OG MÚRHÚÐUN UTAN Á KJALLARAVEGGI
Teikning: xx
Einangrun kemur utan á alla kjallaraveggi. Einangra skal með 100mm einangrun og
múrhúðun yfir sbr. 7.1.0.
Áfella undir álklæðningu fellur yfir efri brún múrhúðar sbr. sérhluta.
Magntölur og einingarverð:
Magn er fermetrar m² mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll
vinna til að fullgera þennan verklið.
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7.3.

TRÉSMÍÐI

7.3.0. ALMENNT
Alla steinsteypta veggi byggingarinnar skal yfirfara í samráði við eftirlitsmann áður en
vinna við einangrun og klæðningu hefst. Gera skal við múrskemmdir og ganga úr skugga
um að veggirnir séu vatnsþéttir áður en þeir verða einangraðir. Hreiður og aðra gallaða
steypu, svo sem nibbur o.fl. skal höggva eða slípa upp að heillegri steypu og gera við með
viðurkenndu múrviðgerðarefni. Ef um kónagöt er að ræða skal loka þeim með þar til
gerðum tappa sem festist með viðeigandi kítti. Eftirlitsmaður skal taka út múrhögg,
hreinsun og frágang áður en vinna við klæðningar hefst.
Þar sem timbur liggur að steini skal koma pappi á milli. Þar sem timbur liggur að málmi
skal koma pappi á milli.
Allir málmar, naglar og skrúfur sem notaðir eru til festingar skulu vera úr ryðfríum efnum,
s.s. heitgalvanhúðuðu stáli.
Mikilvægt er að huga að tvívirkni og gæta þess að málmar sem mynda spennu sín á milli
liggi alls ekki saman. Almennt skulu því festingar vera úr sama málmi og það sem fest er.
Bera skal öll vafaatriði undir eftirlitsmann verksins.
Frágangur við kverkar, horn, kanta, þakbrúnir, glugga, o.s.frv. skulu vera skv.
deiliteikningum arkitekta. Gæta skal vel að því að loftun klæðningar sé alls staðar
óhindrað.
Krossviður:
Krossviður ofan á þakkant skal vera vatnslímdur birkikrossviður til notkunar utanhúss.
Einangrun undir loftræsta timburklæðningu:
Steinullareinangrun sem ætluð er undir loftræstar klæðningar, utan á þétt burðarvirki. Sem
þarfnast ekki vindvarnarlags. Rakavarin, hálfstíf einangrun.
125mm þykk dýbluð á steinvegg skv. fyrirmælum framleiðanda.
Rúmþyngd 80 kg/m3
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Uppsetning einangrunarplatna:
Allar plötur skulu vera heilar með óskemmdum hornum og köntum.
Einangrun skal ávallt falla vel saman og hvergi má glufa á milli platna. Plötur skulu falla
þétt að undirlagi. Yfirborð frágenginnar einangrunar skal vera slétt og fellt. Fylgja skal
leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Leita skal samþykkis
eftirlitsmanns verkkaupa á frágangi einangrunar áður en klætt er yfir.
Álklæðning:
Álklæðningar og áfellur skulu vera sléttar álplötur 2 mm þykkt.
Allar álklæðningar og áfellur skulu festar á álundirkerfi með álhnoðum í klæðningarlit.
Ál-undirkerfi:
Gerðir ál undirkerfis er. L og T leiðarar.
Þar sem útveggir eru klæddir skal burðarkerfi undir klæðingu vera í samræmi við
kröfulýsingu þessa. Burðarkerfi skal vera gert úr áli og ekki má myndast rafspenna á milli
ólíkra efna.
Festa skal upp fíbervinkla með heitgalvanhúðuðum múrboltum. Á milli fíbervinkla og
steypu skal einangra á milli með pappa. Þegar lokið er að stilla af vinkla 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.
Allar festingar utanhúss skulu þannig útfærða m.t.t. efnis og/eða útfærslu að engin hætta sé
á tæringu málma vegna mismunandi spennu þeirra (tvímálmvirkni).
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Magntölur:
Í magnskránni er búið að reikna frá öll op utanhússklæðningar sem eru stærri en 2m²
(einangrun og klæðning). Því skal verktaki gera ráð fyrir rýrnum á efni í útreikningum
sínum.
7.3.1. ÁL-UNDIRKERFI OG EINANGRUN Á STEYPTA ÚTVEGGI
Teikning: Grunnmyndir, útlit og snið og deiliteikningar
Setja skal upp L / T ál-undirkerfi fest með stillanlegum vinkilfestingum. Milli festinga og
steypu skal setja millilegg (tjörupappa).
Útveggi skal einangra með 125mm steinullarplötum sem festar á stein með dýblum.
Magntölur og einingarverð:
Magn er fermetrar m² mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll
vinna til að fullgera þennan verklið.
7.3.2. ÁLKLÆÐNING, SLÉTT Á ÚTVEGGI 2MM
Teikning: Grunnmyndir, útlit og snið og deiliteikningar
Klæða skal útveggi með 2mm sléttum álplötum. Stærð platna og niðurröðun skal vera í
samráði við teikningar arkitekta og eftirlitsmanns.
Álklæðning fest með samlitum álhnoðum. Undir samskeyti komi 0,8mm samlitur
álrenningur.
Magntölur og einingarverð:
Magn er fermetrar m² mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til
að fullgera þennan verklið sk.v verklýsingu og teikningum.
7.3.3. ÁL GLUGGA- OG HURÐA ÁFELLUR, LITAÐ
Teikning: Deiliteikningar
Áfellur til hliðar og fyrir ofan glugga og hurðar skal smíða og festa annarsvegar undir
klæðningu og hins vegur undir gluggalista sbr. deiliteikningum arkitekta.
Magntölur og einingarverð:

MTK – Magni teiknistofa

13

Bókasafn Hafnarfjarðar

Verklýsing

_________________________________________________________________________
Magn er metrar lm mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
7.3.4. ÁL VATNSBRETTI Á GLUGGA,

LITAÐ

Teikning: 603 Deili- innfelldir gluggar, 605 Deili- ýmis deili
Vatnsbretti undir glugga skal smíða og festa annarsvegar undir klæðningu og hins vegur
undir gluggalista sbr. deiliteikningum arkitekta.
Magntölur og einingarverð:
Magn er metrar lm mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
7.3.5. ÁL HORN, LITAÐ
Teikning: 605 Deili- ýmis deili, útlitsteikningar
Úthorn og innhorn útveggjaklæðningar er beygðar álplötur, stærð og breidd skv.
sérteikningum arkitekta.
Magntölur og einingarverð:
Magn er metrar lm mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
7.3.6. MÚSANET, ÁLNET 4MM BEYGT Í VINKIL
Teikning: xx
Músanet skal setja þar sem fram kemur á sérteikningum og skal frágangur vera þannig að
mýs geti í engum tilvikum komist þá leið sem netið á að varna. Það skal fest sbr.
deiliteikningum arkitekta.
Magntölur og einingarverð:
Magn er lm mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
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7.3.7. TJÖRUBORÐI TIL ÞÉTTINGAR
Teikning: 605 Deili-ýmis
Líma skal til þéttingar tjöruborða í kverk þar sem útveggir gamla og nýja hlutans mætast.
Borðinn skal ná a.m.k. 150mm frá kverk í báðar áttir.
Magntölur og einingarverð:
Magn er meter lm mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
7.3.8. EINANGRUN MILLI BYGGINGARHLUTA
Teikning: 604 Deili- Þak, 605 Deili-ýmis
Setja skal einangrun milli gamla og nýja hlutans, bæði í þak og útveggi þar sem þeir
mætast.
Magntölur og einingarverð:
Magn er lm mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.

7.4.

ÞAKFRÁGANGUR

7.4.0. ALMENNT
Verk þetta er að leggja þakdúk á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem
þarf til að skila fullfrágengnu verki. Þakdúkurinn skal vera af viðurkenndri gerð. Þakhalli
er skv. byggingarreglugerð 1:40.
Þess skal gætt vel að allur dúkur sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir
skemmdum við flutning eða geymslu. Rúllur skal geyma þannig að þær standi upp á
endann á þurrum stað. Í minnst sólarhring áður en dúkur er notaður skal geyma hann við
stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. Áður en innkaup eru gerð á dúknum
skal afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um hann og önnur efni sem verktaki hyggst
nota við lögnina og sýnishorn af dúknum og fá samþykki hans fyrir hvorutveggja.
Öll vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum fagmönnum, sem hlotið hafa
viðurkenningu framleiðanda hans. Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu
lofti þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og útfyrir brúnir.
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Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann.
Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal hún gilda, en þó með
samþykki verkkaupa.
Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt, glattað og má frávik með 2m réttskeið ekki fara
yfir 10mm. Sópa skal flötinn vandlega áður en vinna við dúklagningu hefst. Á plötuna
skal bræða asfaltpappa og uppá portveggi og þakglugga, skarað minnst 20 cm. Á steypta
plötu skal leggja þrjú lög af frauðplasteinangrun(EPS), tvö neðri lögin mynda vatnshallann.
Efsta lagið er 50mm þykkt. Þykktir á plasteinangrun kemur fram í verklýsingu og á
sérteikningum. Að lokum er þakdúkurinn lagður á einangrunina. Ofan á þakdúkinn skal
leggja 100-110mm malarlag með steinastærð ø40-80mm. Mölin skal vera núin sjávar eða
ármöl, laus við leir og sand (Völusteinn).
Kanta skal klæða að ofan með 15mm vatnsþolnum greni eða birkikrossvið. Líma skal
dúkinn á flasningu á krossviðnum eftir forskrift framleiðanda dúksins. Loks krækist efsta
plata klæðningar um blikklistans. (sjá deili arkitekta)
Niðurföll skulu vera af viðurkenndri gerð með innsteyptum PVC-dúki. Þegar niðurfall
hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með uretanfrauði. Dúkurinn sem fylgir
niðurfallinu skal soðinn við þakdúkinn.

Asfaltpappa skal falla þétt að niðurföllum.

Niðurföll eru ekki hluti af þessum verklið.
Lengd kanta mælist á ytri brún. Þakflötur er mældur innan við kanta.
Þakdúkur:
Þakdúkurinn skal gerður úr mýktu PVC efni með kjarna úr glertrefjavef. PVC efnið skal
vera með íblöndunarefnum sem gefa því m.a eftirfarandi eiginleika: Varmaþol, þol gegn
útfjólubláum geislum, mýkt í kulda, brunatefjandi og mótstöðu gegn sveppum. Þykkt
þakdúksins skal vera minnst 1,5mm, breidd 2,0 m, lengd á rúllu minnst 15 m, eða í samráði
við eftirlitsmann verkkaupa.
Einangrun:
Varmaeinangrun þaka skal vera í samræmi við byggingarreglugerð. U-gildi þaka skal ekki
vera hærra en 0,2 (W/m²K), reiknað gildi þaka.
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Tvö neðri lögin(16kg/m³) eru sniðskorið þannig að vatnshalli verði að niðurföllum þeim
sem verða á þakinu. Efsta lagið(24kg/m³) er 50mm þykkt. Einangrun skal alls staðar liggja
fast að öllum veggjum eða þakhlutum þannig að hvergi myndist holrými án þess þó að hún
pressist saman. Plötuskil milli laga skulu ávalt skarast um hálfa plötu. Hæsti punktur á þaki
er 435mm og lægsti er 165mm við niðurföll, niðurföll og vatnshalli sjá teikningu: XXX
Einangrun innan á portveggi skal vera steinull 50mm 80kg/m³, hún skal fest með dýbluð á
portvegginn skv. fyrirmælum framleiðanda.
Sjávarmöl – Farg:
Ofan á dúk skal setja farg, þvegna sjávarmöl jafndreift yfir þakið ca. 100-110mm þykkt
lag. Kornastærð steina skal vera ø40-80mm.
7.4.1. ÞAKDÚKUR
Teikning: 604 Deili- Þak, grunnmyndir
Á steypta þakplötu skal leggja þakdúk ofaná EPS einangrun, uppá og yfir portveggi.
Sjávarmöl skal svo jafndreift ofaná dúkinn.
Magntölur og einingarverð:
Magn er nettó fermetrar m² mælt af teikningum innan við þakkanta skv. grunnmyndum.
Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og
teikningum ásamt öllum frágangi við túður, niðurföll o.þ.h.
7.4.2. EINANGRUN UNDIR DÚK, 3 LÖG
Teikning: 604 Deili- Þak, grunnmyndir
Leggja skal plasteinangrun ofan á steypta plötu í þremur lögum, samtals af þeirri þykkt
sem fram kemur í verklýsingu, magnskrá eða sérteikningum með tilheyrandi undirbúningi
og frágangi öllum sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.
Magntölur og einingarverð:
Magn er nettó fermetrar m² mælt af teikningum innan við þakkanta skv. grunnmyndum.
Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og
teikningum.
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7.4.3. SÁVARMÖL – FARG
Teikning: 604 Deili- Þak, grunnmyndir
Ofan á dúk skal leggja farg, Sjávarmöl. Jafndreift yfir dúkinn ca. 100-110mm.
Magntölur og einingarverð:
Magn er nettó fermetrar m² mælt af teikningum innan við þakkanta skv. grunnmyndum.
Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og
teikningum.
7.4.4. FRÁGANGUR OFAN Á PORTVEGG, ÁL LEIÐARAR, KROSSV. OG FLASNINGU
Teikning: 604 Deili- Þak
Á portvegg skal setja ál leiðara beggja megin á portvegginn sem myndar sæti fyrir
krossviðinn, á ytri brún krossviðar skal setja ál flasningu sem dúkur er svo soðinn á.
Magntölur og einingarverð:
Magn er metrar lm mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
7.4.5. EINANGRUN INNÁ PORTVEGGI
Teikning: 604 Deili- Þak
Innan á portvegg skal setja 50mm steinull. Hún skal fest með dýblum.
Magntölur og einingarverð:
Magn er fermetrar m² mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til
að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
7.4.6. NIÐURFÖLL
Teikning: Teikning: 604 Deili- Þak
Niðurföllum skal koma fyrir skv. grunnmyndum og magntöluskrá.
Magntölur og einingarverð:
Magn er stykki stk mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.

MTK – Magni teiknistofa

18

Bókasafn Hafnarfjarðar

Verklýsing

_________________________________________________________________________
7.4.7. XPS- EINANGRUN
Teikning: 604 Deili- Þak
XPS einangrun skal setja í kverk á þaki þar sem þak nýja hlutans mætir vegg gamla hlutans
sbr. deiliteikningum arkitekta og magntöluskrá.
Magntölur og einingarverð:
Magn er metrar lm mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.

7.5.

GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR

7.5.0. ALMENNT
Gluggar og hurðar eru í eftirfarandi:
Ál/stál 50mm gluggakerfi(„add on“).
Ál/timbur gluggar og hurðar.
Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða skulu vera úr sama ál gluggakerfi. Gluggar og
hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, hurðir eru hluti kerfisins.
Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfisins og
sérhlutateikningum og verklýsingum arkitekta. Verkið skal unnið af reyndum
iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins.
Öll hurða- og gluggamál miða við að 15mm fúga verði á milli ramma og steypu. Verktaki
skal taka mál á staðnum af öllum glugga- og hurðaopnum áður en framleiðsla glugga/hurða
hefst til að sannreyna stærðir þeirra. Allar mælingar er á ábyrgð verktaka.
Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki
1100 Pa. Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð
standist gæðakröfur. Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar,
heitgalvanhúðaðar eða úr kopar/messing. Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra
glugga og karma skal vera 10mm nema annað sé tekið fram.
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Timburhluti glugga:
Gluggar skulu smíðaðir skv. leiðbeiningum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og
góðum faglegum venjum. Gluggar skulu varðir fyrir hvers konar skemmdum, hnjaski og
óhreinindum meðan á byggingarframkvæmdum stendur. Efni í glugga skal ekki vera lakari
en skv. "Framleiðslukröfur fyrir glugga og hurðir. Karmar og póstar skulu smíðaðir og
settir saman með viðurkenndum aðferðum. Karmstykki og lóðréttir póstar skulu vera
ósamsett í heilum lengdum. Horn skulu vera felld með beinum töppum, þétt með elastísku
kítti í samsetningu. Póstar og hæðarstykki skulu grópuð í sæti, 2/3 af falsdýpt. Karmar og
lóðréttir póstar eru jafn djúpir. Pósta skal festa með ryðfríum tréskrúfum 6x90mm í
gegnum karminn, tvö stk. í hvern póstenda. Bora skal fyrir skrúfunum. Setja skal olíukítti í
öll samskeyti og endatré.
Ál gluggakerfi og „add on“ kerfi:
Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða, opnanleg fög, hurðir og álglerveggir skulu vera úr
sama ál gluggakerfi. Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, hurðir
eru hluti kerfisins.
Við uppsetningu ál gluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfisins og
deiliteikningum

og

verklýsingum

arkitekta.

Verkið

skal

unnið

af

reyndum

iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins.
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 drenað á þann
hátt að vatn sem kemst inn kerfið sé leitt frá innri þéttingu og vatn frá láréttum prófíl fari út
í lóðréttan prófíl og renni þaðan út. Samsetning láréttra og lóðréttra pósta skal vera
fullkomlega vatnsþétt. Hljóðeinangrunargildi álgluggaprófílana skal ekki vera lakara en
glerrúðan, sem er skilgreind í viðkomandi glugga. Breidd álprófíla skal vera 50mm.
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Glerjunarsmellulistar skulu grynnast eftir því sem innar dregur í gluggann, en 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 og einnig er það sandblásið að hluta eins og
fram kemur á yfirlitsteikningum. Þriggja punkta stangarlás skal vera á öllum einföldum
hurðum. Sílender læsing 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
arkitekt hússins til samþykktar. Allur hurða- og gluggahúnabúnaður skal vera frá sama
framleiðanda.
Allar skrúfur og boltar skulu vera úr stáli, heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, A4, verktaki skal
gera viðeigandi ráðstafanir vegna málmtæringar.
Þakgluggar, reyklosun:
Verktaki skal koma fyrir þakgluggum(kúplar) sem nýtast sem reyklúgur með tilheyrandi
stjórnunarbúnaði, stjórnunarbúnaður skal settur uppí samræmi við teikningar og kröfur
framleiðanda. Þakgluggar skulu vera viðurkenndir reyklosunargluggar, með polyester karm
sem festur er beint ofan á vegg á þaki. (sjá deiliteikningar arkitekta) Gluggar skulu vera
samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf til
fullnaðarfrágangs verksins.
Verktaki skal útbúa upphækkun fyrir þakglugga eins og deiliteikningar sýna. Efnisval og
hæð fyrir upphækkunina er sýnt á deiliteikningum. Innra byrgði klæðningar skal standa
upp fyrir vegg og mynda lás fyrir karm þakgluggans.
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Ísetning timburglugga hjá loftaðri klæðningu:
Ávallt er tekið úr karmi fyrir skrúfum og karmfestingum og sponsa í með sama efni og í
sama flöt og karmur. Gera skal við lakkað yfirborð.
Glugginn er settur í og stilltur af með 38mm löngum stilliboltum (audio fix), stilla skal
glugga af þannig að jafnt bil sé allan úthringinn. Glugga skal festa í gegnum stillibolta með
steinskrúfum, skrúfur skulu ganga a.m.k. 80mm inn í stein og ákvarðast lengd skrúfna út
frá því. Bora skal í stein með 6.5mm steinbor. Festingar á gluggum skulu vera með mest
500mm millibili. Fjarlægð frá hornum á yfir- og botnstykki skal vera um 200mm og
hliðarstykkjum 500mm. Þó skulu aldrei vera færri tvær festingar á hverju karmstykki.
Gluggi skal þéttur með steinullartróði og þéttipulsu og elastísku kítti að innan, að utan skal
beygja vinkill sem leggst annars vegar undir gluggalista og hins vegar á stein og skal hann
festur þar með pappa á milli(sjá deili teikningar arkitekta).
Skrúfur faldar og sponsa yfir.
Ál-glerjunarkerfi fest við timburvirki með skrúfum .
Ál-glerjunarkerfi fest við stál virki með skrúfum.
Ísetning álglugga:
Tvöföld þétting skal vera að aðliggjandi byggingarhlutum. Fúga milli álgluggakerfis og
aðliggjandi byggingarhluta er að jafnaði 15mm. Fúgu skal fylla með steinullartróði,
þéttipylsa og elastísku kítti, að utan kemur svo sérbeygður álvinkill utan um gluggann sem
festist á stein og undur gluggalista. Stærð á vinklum sjá deiliteikningar arkitekta.
Glerjun:
Við glerjun skal fylgt leiðbeiningum þess glerframleiðanda, sem selur gler til
byggingarinnar og reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt Rb (31) 104.2.
Gler:
Allt gler skal vera fyrsta flokks, vottað, minnst 10 ára ábyrgð. Einangrunargler skal
fullnægja ÍST-44 "Einangrunargler gæði og prófanir". Mesta svignun glerrúðu má vera
1/300 en mest 8mm. Glerþykktir skal miða við 200kg/m2 vindþrýsing. Að jafnaði skal
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nota þær glerþykktir og loftbil sem skilgreint er sérstaklega í verklýsingu. Standist rúður
ekki vindálagskröfur skal vertaki bera það undir verkkaupa og ákvörðun tekin hvaða
rúðuþykkt skal nota í hverju einstöku tilfelli. Þegar skilgreindar eru misþykkar rúður í
tvöföldu gleri í gluggum skal þykkri rúðan vera að utanverðu. Allar samlímdar
einangrunarrúður í sama gluggafleti skulu hafa sömu heildarþykkt.
Kröfur um gler í hverju einstöku tilviki koma fram á gluggayfirlitsmyndum og í töflu.
Allt gler skal borið undir arkitekt hússins til samþykktar.
Glugga og hurðabúnaður:
Glugga- hurðahúnar og hurðalamir lamir skulu vera úr burstuðu ryðfríu stáli AiSi304,
handgrip húnsins skal vera, ø 16 mm, stærð 100*50*30 mm. Öll gluggajárn skulu borin
undir verkkaupa til samþykktar.
Ábyrgð:
Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum.
7.5.1. ÁLGLUGGAKERFI (ADD ON) OG TIMBURKARMAR
Teikning: 609 Deili- Glerveggur 01, 610 Deili- Glerveggur suður 02
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 hurðatafla” XXX.
Magntölur og einingarverð:
Magn er stykki stk hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum og
lýsingum arkitekta. Fallvörn í gluggum er ekki innifalin í þessum verklið.
7.5.2. ÁLGLUGGAKERFI (ADD ON) OG TIMBURKARMAR MEÐ HURÐUM
Teikning: 609 Deili- Glerveggur 01, 610 Deili- Glerveggur suður 02
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 hurðatafla” XXX.
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Magntölur og einingarverð:
Magn er stykki stk hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga með hurð skv. teikningum,
töflum og lýsingum arkitekta.
7.5.3. ÁLGLUGGAKERFI (ADD ON) GLERVEGGIR Á STÁLKARMA
Teikningar: 609 Deili- Glerveggur 01, 610 Deili- Glerveggur suður 02
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 hurðatafla” nr XXX. Hurðir eru innifaldar og
skulu uppfylla kröfur í hurðaskrá.
Magntölur og einingarverð:
Magn er stykki stk hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum og
lýsingum arkitekta. Stálhluti glerveggja er ekki innifalinn í þessum verklið.
7.5.4. ÞAKGLUGGAR, REYKLOSUN
Teikning: 604 Deili- Þak, 218 Þak
Þakgluggar(kúplar) skal komið fyrir á upphækkun sem verktaki útbýr með tilheyrandi
frágangi og þéttingum við þakglugga.
Magntölur og einingarverð:
Magn er stykki stk fullbúins þakkúpuls. Í einingarverði er innifalið kúpull, karmur og allar
festingar og þéttingar skv. teikningum, töflum og lýsingum arkitekta. Vinna og efni vegna
þakpappa er innifalið í verklið um dúklögn.

7.6.

JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI

7.6.0. ALMENNT
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.
Festingar stálhandriða niður í stein og útvegg eru gerðar með þ.t.g festiboltum sbr.
sérhlutateikningar. Mikilvægt er að um boltahaus sé að ræða en ekki snitt tein með ró.
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7.6.1. RYÐFRÍ STIGAHANDRIÐ
Teikning: 607 Deili- Stálstigi
Handrið á útistiga skal smíða skv. teikningum arkitekta, úr ryðfríum rörum og öryggisgler.
Allar samsetningar heilsoðnar. Velja skal ryðfríar glerfestingar í samráði við eftirlitsaðila
verkkaupa.
Handrið er fest ofna á vegg stigans með múrboltum. Setja skal pappa á milli stáls og
steypu.
Magntölur og einingarverð:
Magn er metrar lm mælt af teikningu arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að
fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum.
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Strandgata 1
TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Strandgata 1, samkvæmt
meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1
7
9

AÐSTAÐA
FRÁGANGUR UTANHÚSS
AUKAVERK
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:

Staður og dagsetning: __________________________________

Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________

Heimilisfang: __________________________________

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

Útboðsnúmer 12345

Strandgata 1
TILBOÐSSKRÁ
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

1
1.1

AÐSTAÐA
Aðstaða

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Vinnuaðstaða
Rekstur vinnusvæðis
Frágangur í verklok
Kafli 1.1 Aðstaða samtals:

MAGN

1
1
1

KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

EINING EININGARVERÐ

heild
heild
m

HEILDARVERÐ

Strandgata 1
TILBOÐSSKRÁ
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

7
7.1

FRÁGANGUR UTANHÚSS
Rif utanhúss

7.1.1
7.1.2
7.1.3

Rif á álgluggum
Rif á utanhússklæðningu
Múrbrot og steinsögun

MAGN

EINING EININGARVERÐ

90
154
217

m
m²
m²

127

m²

221

m²

395
395
146
78
34
19
10
32

m²
m²
lm
lm
lm
lm
lm
lm

744
630
63

m²
m²
m³

95
76
5
23

lm
m²
stk
lm

2
1
1
1
1

stk
stk
stk
stk
stk

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals:

7.2
7.2.1
7.2.2

Múrhúðun
Sökkuleinangrun, takkadúkur og
múrhúðun
Kjallaraeinangrun, múrhúðum og
takkadúkur
Kafli 7.2 Múrhúðun samtals:

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9

Trésmíði
Ál-undirkerfi og einangrum á steypta
útveggi
Álklæðning, slétt á útveggi 2mm
Ál Glugga- og hurðaáfellur, litað
Ál vatnsbretti á glugga, litað
Ál horn, litað
Músanet, álnet 4mm, beygt í vinkil
Tjöruborði til þéttingar
Einangrun milli byggingarhluta
Kafli 7.3 Trésmíði samtals:

7.4

Þakfrágangur

7.4.1
7.4.2
7.4.3

Þakdúkur
Einangrun undir dúk, 3 lög
Sjávarmöl - Farg
Frágangur ofaná portvegg, álleiðarar,
krossv. og flasning
Einangrun inná portveggi
Niðurföll
XPS- einangrun

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7

Kafli 7.4 Þakfrágangur samtals:

7.5

Gluggar, gler og útihurðir

7.5.1

Álgluggakerfi (add on) og timburkarmar
ÚG-01
ÚG-02
ÚG-03
ÚG-04
ÚG-05

HEILDARVERÐ

TILBOÐSSKRÁ
NR.

7.5.2

7.5.3

7.5.4

HEITI VERKÞÁTTAR
ÚG-06
ÚG-07
Álgluggakerfi (add on) og timburkarmar
með hurðum
ÚH-01
ÚH-02
Álgluggakerfi (add on) glerveggir á
stálkarma
ÚG-901
ÚG-902
ÚG-903
Þakgluggar, reyklosun
ÞG-01
ÞG-02

MAGN

EINING EININGARVERÐ

1
1

stk
stk

1
2

stk
stk

1
1
1

stk
stk
stk

5
6

stk
stk

7

lm

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir
samtals:

7.6

Járn- og Blikksmíði

7.6.1

Ryðfrí stigahandrið

Kafli 7.6 Járn- og Blikksmíði samtals:

KAFLI 7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

HEILDARVERÐ

Strandgata 1
TILBOÐSSKRÁ
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

9

AUKAVERK

9.1
9.2

Verkamenn
Iðnaðarmenn

MAGN

100
100

KAFLI 9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

EINING EININGARVERÐ

HEILDARVERÐ

klst.
klst.

0 kr.

Bókasafn Hafnarfjarðar – Stækkun
Strandgata 1

Kostnaðaráætlun
Kafli 1, 7 og 9

Strandgata 1
TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Strandgata 1, samkvæmt
meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1
7
9

AÐSTAÐA
FRÁGANGUR UTANHÚSS
AUKAVERK

300.000 kr.
57.705.048 kr.
970.000 kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:

58.975.048 kr.

Staður og dagsetning: __________________________________

Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________

Heimilisfang: __________________________________

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

Útboðsnúmer 12345

Strandgata 1
TILBOÐSSKRÁ
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

1
1.1

AÐSTAÐA
Aðstaða

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Vinnuaðstaða
Rekstur vinnusvæðis
Frágangur í verklok
Kafli 1.1 Aðstaða samtals:

MAGN

1
1
1

KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

EINING EININGARVERÐ

heild
heild
m

100.000 kr.
75.000 kr.
125.000 kr.

HEILDARVERÐ

100.000 kr.
75.000 kr.
125.000 kr.
300.000 kr.

300.000 kr.

Strandgata 1
TILBOÐSSKRÁ
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

7
7.1

FRÁGANGUR UTANHÚSS
Rif utanhúss

7.1.1
7.1.2
7.1.3

Rif á álgluggum
Rif á utanhússklæðningu
Múrbrot og steinsögun

MAGN

90
154
217

EINING EININGARVERÐ

m
m²
m²

3.300 kr.
3.661 kr.
9.200 kr.

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals:

7.2
7.2.1
7.2.2

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9

Múrhúðun
Sökkuleinangrun, takkadúkur og
múrhúðun
Kjallaraeinangrun, múrhúðum og
takkadúkur

127

m²

8.480 kr.

1.073.568 kr.

221

m²

8.480 kr.

1.876.624 kr.
2.950.192 kr.

Trésmíði
Ál-undirkerfi og einangrum á steypta
útveggi
Álklæðning, slétt á útveggi 2mm
Ál Glugga- og hurðaáfellur, litað
Ál vatnsbretti á glugga, litað
Ál horn, litað
Músanet, álnet 4mm, beygt í vinkil
Tjöruborði til þéttingar
Einangrun milli byggingarhluta

395
395
146
78
34
19
10
32

m²
m²
lm
lm
lm
lm
lm
lm

13.900 kr.
14.500 kr.
6.550 kr.
7.130 kr.
8.250 kr.
3.370 kr.
1.240 kr.
1.550 kr.

Kafli 7.3 Trésmíði samtals:

7.4

Þakfrágangur

7.4.1
7.4.2
7.4.3

Þakdúkur
Einangrun undir dúk, 3 lög
Sjávarmöl - Farg
Frágangur ofaná portvegg, álleiðarar,
krossv. og flasning
Einangrun inná portveggi
Niðurföll
XPS- einangrun

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7

297.000 kr.
564.892 kr.
2.000.080 kr.
861.892 kr.

Kafli 7.2 Múrhúðun samtals:

7.3

HEILDARVERÐ

13.136.970 kr.

744
630
63

m²
m²
m³

9.000 kr.
6.350 kr.
2.500 kr.

6.696.000 kr.
4.000.500 kr.
157.500 kr.

95
76
5
23

lm
m²
stk
lm

14.780 kr.
3.500 kr.
1.500 kr.
1.830 kr.

1.404.100 kr.
266.000 kr.
7.500 kr.
42.090 kr.

Kafli 7.4 Þakfrágangur samtals:

7.5

Gluggar, gler og útihurðir

7.5.1

Álgluggakerfi (add on) og timburkarmar
ÚG-01
ÚG-02
ÚG-03
ÚG-04
ÚG-05

5.490.500 kr.
5.727.500 kr.
956.300 kr.
556.140 kr.
280.500 kr.
64.030 kr.
12.400 kr.
49.600 kr.

12.573.690 kr.

2
1
1
1
1

stk
stk
stk
stk
stk

124.200 kr.
102.600 kr.
119.880 kr.
151.200 kr.
118.260 kr.

248.400 kr.
102.600 kr.
119.880 kr.
151.200 kr.
118.260 kr.

TILBOÐSSKRÁ
NR.

7.5.2

7.5.3

7.5.4

HEITI VERKÞÁTTAR
ÚG-06
ÚG-07
Álgluggakerfi (add on) og timburkarmar
með hurðum
ÚH-01
ÚH-02
Álgluggakerfi (add on) glerveggir á
stálkarma
ÚG-901
ÚG-902
ÚG-903
Þakgluggar, reyklosun
ÞG-01
ÞG-02

MAGN

EINING EININGARVERÐ

1
1

stk
stk

89.100 kr.
108.000 kr.

89.100 kr.
108.000 kr.

1
2

stk
stk

442.300 kr.
333.700 kr.

442.300 kr.
667.400 kr.

1
1
1

stk
stk
stk

11.470.160 kr.
4.247.144 kr.
7.494.960 kr.

11.470.160 kr.
4.247.144 kr.
7.494.960 kr.

5
6

stk
stk

191.500 kr.
215.800 kr.

957.500 kr.
1.294.800 kr.

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir
samtals:

7.6

Járn- og Blikksmíði

7.6.1

Ryðfrí stigahandrið

HEILDARVERÐ

27.511.704 kr.

7

Kafli 7.6 Járn- og Blikksmíði samtals:

KAFLI 7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

lm

95.800 kr.

670.600 kr.

670.600 kr.

57.705.048 kr.

Strandgata 1
TILBOÐSSKRÁ
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

9

AUKAVERK

9.1
9.2

Verkamenn
Iðnaðarmenn

MAGN

100
100

KAFLI 9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

EINING EININGARVERÐ

klst.
klst.

3.200 kr.
6.500 kr.

HEILDARVERÐ

320.000 kr.
650.000 kr.

970.000 kr.

Bókasafn Hafnarfjarðar – Stækkun
Strandgata 1

Kostnaðaráætlun
Fyrir allt húsið

UNDIRBÚNINGUR
Stöðluð áætlun
Verslunar og skrifstofuhús á þrem/fjórum hæðum úr steinst.
Brúttóflötur (m2):
Brúttórúmmál (m3):
Áætlun dags.:

1600
5120,00
01.05.2013

Samtals (Yfirlit)
Liður
ALMENNT
JARÐVINNA
BURÐARVIRKI
LAGNIR
RAFORKUVIRKI
FRÁGANGUR INNANHÚSS
FRÁGANGUR UTANHÚSS
FRÁGANGUR LÓÐAR

Alls
69.706.560 Kr.
10.710.432 Kr.
78.793.197 Kr.
24.266.892 Kr.
34.395.091 Kr.
129.786.069 Kr.
45.546.676 Kr.
6.586.880 Kr.

Samtals:

399.791.797 Kr.

Sundurliðun
Liður nr.
Lýsing
ALMENNT
00.01.00.00 GATNAGERÐARGJÖLD
00.01.02.38

Gatnaggj. atvinnuhúsnæðis

Magn

Eining

Kr./Ein.

Alls

1600,000

m2

17.451 27.921.600 Kr.

5120,000
5120,000

m3
m3

2.559 13.102.080 Kr.
90
460.800 Kr.

1600,000

m2

3.213

5.140.800 Kr.

1600,000

m2

5.617

8.987.200 Kr.

1280,000

m2

00.02.00.00 HÖNNUN OG TEIKNINGAR
00.02.02.13
00.02.04.13

Hönnun skrifst ogverslh. meðal, heild
Eignask.yfirl. fyrir skrift/verslh. nýb.

00.04.00.00 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
00.04.10.02

Byggingastjórn, meðalverk (1,50%)

00.05.00.00 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
00.05.02.21
00.05.05.21

Aðstaða og rekst. aðst, meðalverk,
1,7%
Ófyrirséð, meðalstór verk

11.011 14.094.080 Kr.
Samtals: 69.706.560 Kr.

JARÐVINNA
01.01.00.00 GRÖFTUR
01.01.02.12

Gröftur og brottflutningur, meðalverk

1440,000

m3

1.334

1.920.960 Kr.

416,000
1200,000

m3
m3

2.785
3.736

1.158.560 Kr.
4.483.200 Kr.

01.03.00.00 FYLLINGAR
01.03.02.02
01.03.02.22

Fylling m/efnisflutn., grús, meðalverk.
Fylling með efnisfl. og þj., meðalverk

01.03.03.05

Grafa f/lögn, sanda fylla og þjappa

208,000

m

5.632

1.171.456 Kr.

m2

3.431

1.976.256 Kr.

01.04.00.00 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
01.04.02.19

Einangr. u/botnpl. 125 mm pl. 24
kg/m3

576,000

Samtals: 10.710.432 Kr.

BURÐARVIRKI
02.01.00.00 STEYPUMÓT
02.01.02.03
02.01.02.07
02.01.03.03
02.01.03.25
02.01.05.01
02.01.05.60

Mót, sökklar, slétt mót (einf. byrði)
Mót, súluundirst 150x150-35x35
Mót, veggir, slétt/hefl kl.(einf.byrði)
Mót, f/súlum 30x30 cm/d=40 cm
Mót, u/plötu venjul. lofthæð
Stigi í steypta pl. viðbót

320,000
8,000
2880,000
64,000
240,000
4,800

m2
stk.
m2
m
m2
stk.

7.242 2.317.440 Kr.
18.715
149.720 Kr.
7.242 20.856.960 Kr.
11.603
742.592 Kr.
5.779 1.386.960 Kr.
83.664
401.587 Kr.

48000,00
0

kg

296 14.208.000 Kr.

150,400

m3

27.714

368,000

m3

29.387 10.814.416 Kr.

48,000

m

28.969

960,000

m2

13.789 13.237.440 Kr.

48,000
16,000
592,000

m
m
m2

4.993
5.711
6.621

239.664 Kr.
91.376 Kr.
3.919.632 Kr.

2,000
64,000

stk.
m

34.988
5.996

69.976 Kr.
383.744 Kr.

80,000

m

4.433

354.640 Kr.

592,000
592,000
96,000
592,000

m2
m2
stk.
m2

3.832
482
1.176
2.354

2.268.544 Kr.
285.344 Kr.
112.896 Kr.
1.393.568 Kr.

02.02.00.00 STEYPUSTYRKTARSTÁL
02.02.02.35

Bendistál, k10 til k25 mm, meðaltal

02.03.00.00 STEINSTEYPA
02.03.02.13
02.03.02.23

Steinsteypa S-200, meðalverk
(C20/25)
Steinsteypa S-250, meðalverk
(C25/30)

4.168.186 Kr.

02.05.00.00 TRÉVIRKI.
02.05.10.33

Límtrésbitar 11,5x46,7 cm, uppk.
m/fest.

1.390.512 Kr.

02.06.00.00 FORSTEYPTAR EININGAR
02.06.03.05

Holplötur 210 mm þykkar

02.07.00.00 ÞAK
02.07.02.03
02.07.02.13
02.07.03.05
02.07.03.40
02.07.10.07
02.07.12.07
02.07.15.03
02.07.17.01
02.07.21.13
02.07.40.03

Kjöljárn úr stáli m/þéttingu
Skotrenna úr stáli m/þéttingu
Bárujárn, 0,5 mm,litað, 0,2mm
plastisol
Þaktúða.
Rennur úr pl. o125 mm, m/rennb.c/c
60
Þaknf.rör, pl.o80 mm, m/fest c/c 100
mm
Borðaklæðning 2,5 cm, nýtt timbur
Þakpappi
Plaströr 40 mm m/neti (útloftun)
Sperrur, 50x150 mm, c/c 60 cm

Samtals: 78.793.197 Kr.

LAGNIR
03.01.00.00 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
03.01.02.07
03.01.03.01
03.01.03.02
03.01.04.01
03.01.12.05
03.01.15.02
03.01.26.30
03.01.26.55
03.01.48.05

Heimæðagjald fjölbhús/atvhúss
(breytl.)
Frárennslislögn o100 mm PVC, heild
Frárennslislögn o150 mm PVC, heild
Jarðvatnslögn o100 mm PVC, heild
Stútur upp úr jörð/plötu o100 mm
PVC
Frárennslislögn, o150 mm, steinn,
heild
Hreinsibrunnur, o1000 (h =2,2 m),
steinn
Lok á hreinsibrunn, steinst. 500-600
mm
PEH o63 mm, lögn með söndun, án
jarðv.

1,000

stk.

899.246

899.246 Kr.

160,000
144,000
144,000
20,800

m
m
m
stk.

4.268
6.246
3.827
3.663

682.880 Kr.
899.424 Kr.
551.088 Kr.
76.190 Kr.

16,000

m

12.497

199.952 Kr.

2,000

stk.

196.099

392.198 Kr.

2,000

stk.

8.433

16.866 Kr.

20,800

m

1.061

22.069 Kr.

03.01.54.02
03.01.54.04
03.01.68.05
03.01.80.01

Frárennslisl. innanh. (heild) o50
mm,PP
Frárennslisl. innanh. (heild) o100
mmPP
Gólfniðurfall með o40/50 mm
hliðarstút
Lekaprófun

16,000

m

3.553

56.848 Kr.

32,000

m

6.692

214.144 Kr.

12,800

stk.

13.338

170.726 Kr.

4,800

stk.

21.515

103.272 Kr.

1,000

stk.

1.164.706

1.164.706 Kr.

1,000
80,000
48,000
48,000
96,000
16,000
1,000
16,000
3,200
1,000
19,200
4,800

krana
m
m
m
m
m
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

79.016
4.083
4.384
6.059
7.474
9.537
4.974
3.559
7.454
2.600
3.590
11.827

79.016 Kr.
326.640 Kr.
210.432 Kr.
290.832 Kr.
717.504 Kr.
152.592 Kr.
4.974 Kr.
56.944 Kr.
23.853 Kr.
2.600 Kr.
68.928 Kr.
56.770 Kr.

03.02.00.00 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
03.02.02.10
03.02.02.30
03.02.16.03
03.02.16.05
03.02.16.11
03.02.16.13
03.02.16.15
03.02.25.05
03.02.29.09
03.02.29.13
03.02.31.01
03.02.31.51
03.02.80.01

Heimæðagjald o100 mm (td. stórt
fjölbh.)
Byggingarvatn sérstaklega, án jarðv.
Álpex-lögn með teng. og ein. o14 mm
Álpex-lögn með teng. og ein. o16 mm
Álpex-lögn með teng. og ein. o25 mm
Álpex-lögn með teng. og ein. o32 mm
Álpex-lögn með teng. og ein. o40 mm
Einstreymisloki o32 mm
Kúluloki o25 mm
Kúluloki o40 mm
Tæmingarlokar o10/o15 mm
Loftpúðar o20 mm
Prófanir á lögn og skolun (eitt kerfi)

03.03.00.00 HITA- OG KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
03.03.02.04

03.03.20.10

Inntak hitaveitu o40 mm (5000-13000
m3)
Svört stálrör, o10 mm m/tengjum og
ein.
Svört stálrör, o15 mm m/tengjum og
ein.
Svört stálrör, o20 mm m/tengjum og
ein.
Svört stálrör, o25 mm m/tengjum og
ein.
Svört stálrör, o32 mm m/tengjum og
ein.
Svört stálrör, o40 mm m/tengjum og
ein.
Svört stálrör, o50 mm m/tengjum og
ein.
Stálofnar m/stillité og loftskrúfu

03.03.23.04
03.03.26.23
03.03.30.07
03.03.34.05
03.03.36.01
03.03.38.07
03.03.38.09
03.03.38.15
03.03.40.02
03.03.42.21
03.03.50.03
03.03.50.09
03.03.56.01
03.03.58.05
03.03.80.01
03.03.80.11

Gólfgeislalögn o25 mm, pex
Ofnlokar (Danfoss) o10 FJVR
Einstreymisloki o50 mm
Sía o32 mm
Tæmingarlokar o10/o15 mm
Kúluloki o20 mm
Kúluloki o25 mm
Kúluloki, o50 mm
Öryggis/áfyllingarloki, samb. o20 mm
Vatnshita- og þrýstingsmælir
Slaufuloki, o32 mm, (Danf)
Þrýstijafnari AVP (Danf), o32 mm
Hringrásadæla o15,25 kpa,24 l/mín
Varmaskiptir, 6 kW, án stýringar
Prófanir á lögn (eitt kerfi)
Stillingar á lögn (eitt kerfi)

03.03.06.01
03.03.06.02
03.03.06.03
03.03.06.04
03.03.06.05
03.03.06.06
03.03.06.07

1,000

stk

942.829

942.829 Kr.

160,000

m

3.591

574.560 Kr.

96,000

m

3.920

376.320 Kr.

240,000

m

4.422

1.061.280 Kr.

86,400

m

5.026

434.246 Kr.

16,000

m

5.857

93.712 Kr.

9,600

m

6.942

66.643 Kr.

9,600

m

9.076

87.130 Kr.

80000,00
0
96,000
80,000
1,000
1,000
4,800
8,000
4,800
1,600
4,800
3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
4,800
4,800

W

43

3.440.000 Kr.

m
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk
stk.
stk.
stk.
stk
stk.
stk
kf
kf

693
9.203
9.216
10.399
2.600
2.960
3.559
10.041
6.047
7.400
156.227
187.398
35.564
38.751
17.803
31.629

66.528 Kr.
736.240 Kr.
9.216 Kr.
10.399 Kr.
12.480 Kr.
23.680 Kr.
17.083 Kr.
16.066 Kr.
29.026 Kr.
22.200 Kr.
156.227 Kr.
187.398 Kr.
71.128 Kr.
38.751 Kr.
85.454 Kr.
151.819 Kr.

8,000

stk

250.516

2.004.128 Kr.

03.05.00.00 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
03.05.02.04

Sturtukl. 80x80 cm m/blt. venjulegur

03.05.04.05
03.05.05.10
03.05.06.01
03.05.10.01
03.05.19.02
03.05.70.01

Handlaug í borð m/blöndunart. og tilh.
Vatnssalerni upphengt m/soppkr.
o.tilh.
Eldhúsvaskur m/blöndunart, vatnsl.
oth.
Ræstivaskur m/fötugr. blt., vatnsl. oth.
Gólfniðurfall með o40/50 mm,
hliðarstút
Brunaslanga á kefli í skáp, 25 m

16,000
16,000

stk.
stk.

119.525
134.507

1.912.400 Kr.
2.152.112 Kr.

3,200

stk.

94.339

301.885 Kr.

4,800
16,000

stk.
stk.

87.798
19.782

421.430 Kr.
316.512 Kr.

6,400

stk.

157.393

1.007.315 Kr.

Samtals: 24.266.892 Kr.

RAFORKUVIRKI
04.01.00.00 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
04.01.02.04
04.01.04.03
04.01.04.05
04.01.08.01
04.01.08.02
04.01.16.11

Inntak rafmagns 200 A
Inntaks/ídráttarpípa o32, án jarðv.
PEH
Inntaks/ídráttarpípa o40, án jarðv.
PEH
Pípur í steypu o16 mm, heild
Pípur í steypu o20 mm, heild
Vírlásar f/10 mm steyputeina

1,000
64,000

stk.
m

739.289
945

739.289 Kr.
60.480 Kr.

40,000

m

1.076

43.040 Kr.

816,000
160,000
64,000

m
m
stk.

506
649
698

412.896 Kr.
103.840 Kr.
44.672 Kr.

2592,000

m

514

1.332.288 Kr.

560,000

m

634

355.040 Kr.

320,000

m

795

254.400 Kr.

208,000
144,000
1072,000
8,000
1,000
16,000
8,000

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

1.850
1.726
1.733
45.050
82.560
24.770
8.420

384.800 Kr.
248.544 Kr.
1.857.776 Kr.
360.400 Kr.
82.560 Kr.
396.320 Kr.
67.360 Kr.

1600,000
496,000
16,000
432,000
43,200
10736,00
0
704,000
592,000
352,000
64,000
112,000
16,000
432,000
1808,000
16,000
144,000
16,000
1,000
1,000

m2
stk.
stk.
stk.
stk
m

75
2.370
3.340
1.387
2.560
147

120.000 Kr.
1.175.520 Kr.
53.440 Kr.
599.184 Kr.
110.592 Kr.
1.578.192 Kr.

m
m
m
m
m
m
m
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
m2

201
283
426
618
959
1.622
48
431
28.995
2.488
37.708
8.434
79

141.504 Kr.
167.536 Kr.
149.952 Kr.
39.552 Kr.
107.408 Kr.
25.952 Kr.
20.736 Kr.
779.248 Kr.
463.920 Kr.
358.272 Kr.
603.328 Kr.
8.434 Kr.
79 Kr.

16,000
16,000

stk.
stk.

14.532
17.004

232.512 Kr.
272.064 Kr.

04.02.00.00 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
04.02.02.21
04.02.02.22
04.02.02.23
04.02.03.21
04.02.03.27
04.02.03.35
04.02.15.17
04.02.15.23
04.02.16.15
04.02.17.06

Pípur o16 mm í stgr./timburgrind,
heild
Pípur o20 mm í stgr./timburgrind,
heild
Pípur o25 mm í stgr./timburgrind,
heild
Loftadósir með loki
Veggjadósir með loki
Tengla- og rofadósir með loki
Töflukassi, 500x700x140 mm
Töflukassi, 800x1200x140 mm
Greinikassi, 500x600x140 mm
Tengikassi, 200x300x70 mm

04.03.00.00 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
04.03.02.01
04.03.07.01
04.03.07.10
04.03.10.01
04.03.10.12
04.03.33.03

Vinnuraflögn
Tenglar 16 A
Tenglar 20 A
Einfaldur rofi m/loki
Samrofi með loki, tvöfaldur
Ídráttarvír, 1,5 mm

04.03.33.04
04.03.33.05
04.03.33.06
04.03.33.07
04.03.33.08
04.03.33.10
04.03.35.01
04.03.36.03
04.03.37.01
04.03.38.01
04.03.39.09
04.03.59.01
04.03.75.05

Ídráttarvír, 2,5 mm
Ídráttarvír, 4,0 mm
Ídráttarvír, 6,0 mm
Ídráttarvír, 10,0 mm
Ídráttarvír, 16,0 mm
Ídráttarvír, 25,0 mm
Girni
Tengi 2,5 mm2
Tenging í töflu sérstaklega
Sjálfvör, 1x10-16 A
Lekaliði 4x63 A 500 mA
Grunnskaut á vatnsinntak, venjul.
Skýrslugerð, handbækur og kennsla

04.04.00.00 LAMPAR OG TÆKI:
04.04.11.20
04.04.11.30

Ljós á baði/snyrtingu
Ljós í loft, 2x18 W

04.04.11.40
04.04.12.05

Ljós í loft, 2x36 W
Útiljós 58 W

640,000
19,200

stk.
stk.

26.559 16.997.760 Kr.
17.801
341.779 Kr.

16,000
1600,000

stk.
m

20.792
573

332.672 Kr.
916.800 Kr.

160,000
80,000
1,000
16,000
1,000
80,000

m
stk
stk.
stk.
stk.
stk.

519
5.656
122.573
20.818
6.649
13.214

83.040 Kr.
452.480 Kr.
122.573 Kr.
333.088 Kr.
6.649 Kr.
1.057.120 Kr.

04.05.00.00 SMÁSPENNA
04.05.14.35
04.05.18.03
04.05.18.21
04.05.19.05
04.05.23.20
04.05.25.01
04.05.26.01
04.05.51.51

Krossbretti 24 porta, 8 pinna, UTB
Símastrengur, skermaður, 4x2x0,6
mm
Dyrasímastrengur
Símatengill með loki 1x.
Dyrasímastöð 24 hn. m/tilh. búnaði
Dyrasímtól með opnun + bjöllu
Rafopnun á skrá
Reykskynjarar, optiskir

Samtals: 34.395.091 Kr.

FRÁGANGUR INNANHÚSS
05.01.00.00 MÚRVERK:
05.01.02.01
05.01.02.02
05.01.12.01
05.01.12.10
05.01.15.04

Vírhögg, viðgerðir og holufylling vegg.
960,000
Viðgerðir og holufylling lofta
1248,000
Gólfílögn, 40 mm
336,000
Gólfílögn í tröppur - viðbót
32,000
Flotgólf, 30 mm (m/dælingu) 1248,000
Anhydrite

m2
m2
m2
m2
m2

994
816
2.914
3.754
4.106

954.240 Kr.
1.018.368 Kr.
979.104 Kr.
120.128 Kr.
5.124.288 Kr.

05.02.00.00 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
05.02.02.15
05.02.12.05
05.02.16.51
05.02.18.01
05.02.21.01
05.02.22.01
05.02.25.33

Innv.70/60 stgr.2x2 13mm gpl.ein.
EI60
Þolplast í loft, 0,2 mm
Þakull með vindpappa, 250 mm
Sólbekkur pl/spónl.
Kerfisloft, 600x600 mm plata, sýnil gr.
Loftagr. u/sperrur, 34x45mm c/c 600
mm
Loftaklæðning, gipsplötur 13 mm

1136,000

m2

14.160 16.085.760 Kr.

448,000
448,000
72,000
1216,000
448,000

m2
m2
m
m2
m2

638
285.824 Kr.
4.178 1.871.744 Kr.
12.084
870.048 Kr.
10.712 13.025.792 Kr.
1.969
882.112 Kr.

448,000

m2

3.809

1.706.432 Kr.

48,000
96,000
24,000
16,000
16,000
16,000
16,000
20,800
1,600

m
m
m
m
m
m
m
m
stk.

93.283
11.074
14.156
16.161
18.179
26.763
35.563
53.384
62.094

4.477.584 Kr.
1.063.104 Kr.
339.744 Kr.
258.576 Kr.
290.864 Kr.
428.208 Kr.
569.008 Kr.
1.110.387 Kr.
99.350 Kr.

1,600
6,400

stk.
stk.

88.586
35.298

141.738 Kr.
225.907 Kr.

9,600

stk.

38.268

367.373 Kr.

1,600
3,200
1,000
1,600
1,000

stk.
stk.
stk
stk.
stk.

11.811
318.670
564.219
357.013
2.967.235

18.898 Kr.
1.019.744 Kr.
564.219 Kr.
571.221 Kr.
2.967.235 Kr.

1,600
1,600
1,600
1,600

stk
stk.
stk.
stk.

43.430
60.571
81.537
67.226

69.488 Kr.
96.914 Kr.
130.459 Kr.
107.562 Kr.

05.03.00.00 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI:
05.03.02.03
05.03.08.27
05.03.08.29
05.03.08.31
05.03.08.32
05.03.08.33
05.03.08.34
05.03.08.35
05.03.22.45
05.03.26.01
05.03.27.16
05.03.27.18
05.03.32.23
05.03.34.20
05.03.34.30
05.03.39.13
05.03.40.45
05.03.44.19
05.03.44.25
05.03.44.27
05.03.60.21

Handrið úr járni, nælonhúðað
Loftrör, o100 mm, blikk, m/teng.
Loftrör, o160 mm, blikk, m/teng.
Loftrör, o200 mm, blikk m/teng.
Loftrör, o250 mm, blikk, m/teng.
Loftrör, o315 mm, blikk m/teng.
Loftrör, o400 mm, blikk m/teng.
Loftrör, o500 mm, blikk m/teng.
Útsogsrist, ristv. 400x600x200 mm
m/neti
Flotristar v/blásara 300x300 mm
Innbl.dreifarar, Lindab DVA, max. 30
dB
Innbl.dreifarar, Lindab PCA, max. 35
dB
Útsogsventill, Bacho GPD o160 mm
Þakhetta, Nordic vent. HJE 315
Þakháfur, barðaventill 600x400 mm
Þakblásari, 1500 m3/klst
Blásarasamstæða 1.000 l/s við 300
Pa
Hljóðgildra o315x900 mm
Hljóðgildra o500x900 mm með baffla
Hljóðgildra o630x900 mm með baffla
Spjaldloka, handstýrð, o630 mm

05.03.60.45
05.03.64.01
05.03.72.03
05.03.74.05
05.03.75.05
05.03.80.01
05.03.80.02
05.03.80.10
05.03.80.11

Spjaldlokumótor, Staafa AUH 20/f/2
Gaumlúga
Þéttleikaprófun stokka, meðalst. kerfi
Stilling loftkerfa
Rekstrargögn fyrir loftræstikerfi
Lyfta 400 kg, grunnverð
Lyfta 400 kg, viðbót fyrir hverja hæð
Lyfta 600 kg, grunnverð
Lyfta 600 kg, viðbót fyrir hverja hæð

1,600
4,800
1,000
1,000
1600,000
1,000
3,000
1,000
4,000

stk.
stk.
heild
heild
m2
stk.
stk.
stk.
stk.

271.436
17.191
230.588
304.743
97
6.038.277
1.171.842
6.822.849
1.262.509

434.298 Kr.
82.517 Kr.
230.588 Kr.
304.743 Kr.
155.200 Kr.
6.038.277 Kr.
3.515.526 Kr.
6.822.849 Kr.
5.050.036 Kr.

2272,000
1504,000
1248,000
1248,000
1504,000
1248,000
2272,000

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.029
952
803
980
1.368
1.173
466

4.609.888 Kr.
1.431.808 Kr.
1.002.144 Kr.
1.223.040 Kr.
2.057.472 Kr.
1.463.904 Kr.
1.058.752 Kr.

1248,000
160,000
1190,400

m2
m2
m

292
1.545
490

364.416 Kr.
247.200 Kr.
583.296 Kr.

73,600

stk.

116.124

8.546.726 Kr.

64,000
2,000
6,400
9,600

stk.
stk.
stk.
m

158.399 10.137.536 Kr.
338.417
676.834 Kr.
63.034
403.418 Kr.
125.833 1.207.997 Kr.

9,600
12,800

m
stk.

71.764
16.650

688.934 Kr.
213.120 Kr.

1216,000

m2

7.723

9.391.168 Kr.

128,000
80,000

m2
m2

19.325
19.117

2.473.600 Kr.
1.529.360 Kr.

Samtals:

129.786.069
Kr.

05.04.00.00 MÁLUN INNANHÚSS:
05.04.18.02
05.04.20.01
05.04.20.02
05.04.30.03
05.04.59.13
05.04.59.14
05.04.63.01
05.04.70.02
05.04.74.21
05.04.82.01

Málun innv. gifs, sp. gr. + 2 umf. plm.
Mál. á slétt ssp. gr. 2 umf. plm. veggir
Mál. á slétt sandsp. gr. 2 umf plm. loft
Málun grófhúðaðra lofta, gr+2umf plm
Sandspörtlun veggja - slétt
Sandspörtlun lofta - slétt
Borði á samskeyti á gifspl.+ spörsl.+
gr
Málun gólfa, rykbinding
Málun gólfa, epoxy, gr + 2 umf
Málun glugga/hurðak. gr + 2 umf

05.05.00.00 INNRÉTTINGAR
05.05.02.07
05.05.02.15
05.05.04.12
05.05.13.03
05.05.30.03
05.05.30.06
05.05.45.01

Innihurð, ljós spónn, m/ísetningu,
meðal
Innihurð, EI30, spónl, m/ísetningu
Innri hurð í aðalinng. m/karmi, meðal
Hurðapumpa, vönduð
Eldhúsinnrétting, undirskápur
vandaður
Eldhúsinnrétting, yfirskápur vandaður
Póstkassar, acryl

05.07.00.00 DÚKAR OG TEPPI
05.07.02.22

Dúkur linoleum, 2,5 mm

05.08.00.00 FLÍSAR
05.08.02.03
05.08.05.02

Flísar á gólf, meðal
Flísar á vegg, meðal (leirfl)

FRÁGANGUR UTANHÚSS
07.01.00.00 MÚRVERK UTANHÚSS
07.01.04.05

Vírhögg , holuf. og sementsk.
(sökklar)

320,000

m2

967

309.440 Kr.

320,000
320,000

m2
m2

7.425
6.950

2.376.000 Kr.
2.224.000 Kr.

72,000
240,000
32,000
124,800
320,000

m
m
m2
m
m2

6.505
6.159
3.370
7.769
7.958

468.360 Kr.
1.478.160 Kr.
107.840 Kr.
969.571 Kr.
2.546.560 Kr.

86,400
1190,400

m2
m

1.737
330

150.077 Kr.
392.832 Kr.

m

13.293

2.126.880 Kr.

07.02.00.00 TRÉSMÍÐI.
07.02.26.01
07.02.30.21
07.02.33.17
07.02.38.15
07.02.51.05
07.02.55.05
07.02.70.01

Álklæðning lituð profíll/bára, 0,7 mm
Einangrun, 150 mm,80 kg/m3, fest
m/díbl
Vatnsbretti, ál
Gluggaáfellur, litað ál
Músanet, álnet 4 mm, beygt í vinkil
Þakk. 40+30 cm (grind og klæðning)
Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60

07.04.00.00 MÁLUN UTANHÚSS.
07.04.18.02
07.04.28.01

Málun þakbrúnakants, 2 umf
Málun glugga/hurðak. gr+2 umf

07.05.00.00 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
07.05.07.01

Plastgluggar lítil fög

160,000

07.05.08.15
07.05.08.35
07.05.30.22
07.05.30.65
07.05.70.01

Álgluggar fastir/opnanlegir
Álhurð tvöföld m/karmi og
hurðarpumpu
Gler og glerjun m/tvöföldu K-gleri
Öryggisgler m/filmu 8mm - viðbót
Gustlokun

1200,000
2,000

m
stk.

368,000
56,000
43,200

m2
m2
stk.

17.076 20.491.200 Kr.
604.775 1.209.550 Kr.
26.466
13.268
4.947

9.739.488 Kr.
743.008 Kr.
213.710 Kr.

Samtals: 45.546.676 Kr.

FRÁGANGUR LÓÐAR
08.01.00.00 JARÐVINNA
08.01.02.01
08.01.03.01
08.01.05.01

Gröftur og brottflutningur
Fylling og þjöppun, 70 cm
Grófjöfnun lóðar

800,000
1120,000
800,000

m3
m2
m2

1.921
4.249
364

1.536.800 Kr.
4.758.880 Kr.
291.200 Kr.

Samtals:

6.586.880 Kr.

ALLS:

399.791.797
Kr.

Bókasafn Hafnarfjarðar – Stækkun
Strandgata 1

Verksamningur
Kostnaðaráætlun fyrir hönnun

__________________________________________________________________________________________________

VERKSAMNINGUR Á MILLI VERKKAUPA OG
HÖNNUÐAR
__________________________________________________________________________________________________

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

kt. 590169-7579

Verktaki, hönnuður: Guðmundur Magni Helgason_______________

kt. 061181-3189

1. grein
Verktaki tekur að sér að vera hönnuður á verkinu:
Viðbygging við bókasafn Hafnarfjarðar. Viðbyggingin er á þremur hæðum ca. 3100m² að stærð. Það er með
stórum gluggaveggjum, álklætt að utan og með flatt þak. Hönnuður skal sjá um allt sem snýr að hönnuninni s.s.
frumgreiningar, aðalteikningar, verkteikningar og útboðsgögn. Hönnuður skal gera ástandskoðun á húsinu áður
en frumhönnun hefst, þar sem rífa þarf hluta af útvegg hússins og opna það fyrir viðbyggingunni. Hönnuður skal
gera grófa kostnaðaráætlun og verkáætlun í upphafi verks.
Hönnuður skila af sér öllum þeim teikningum, magntölum, kostnaðaráætlun og útboðsgögnum. Einnig skal
hönnuður halda til haga nákvæmri tímaskráningu.
__________________________________________________________________________________________
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: 5,975,000Segi og skrifa: Fimm milljónir níu hundruð sjötíu og fimm þúsund krónur.
4. grein
Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna: 115,8 stig.
Verkið skal verðbætast þannig: Miða skal við byggingarvístölu þess tímabils þegar reikningur er gefinn út og
verktaki fær hann afhentann.
5. grein
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í hlutfalli við framgang verksins, með því að greiða inn á
bankareikning verktaka nr: 051565 í Íslandsbanka
eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á
verktaki rétt á 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 4 % 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 á að vera lokið eigi síðar en: 4. maí 2013. að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af
samningsupphæðinni á dag fyrir hvern almannaksdag sem verklok dragast fram yfir þann 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:
Héraðsdóm Reykjaness

Undirskriftir:

12. janúar 2013
Staður og dagsetning

F.h. Hafnarfjörður
Undirskrift verkkaupa

Guðmundur Magni Helgason
Undirskrift verktaka

Vitundarvottar:
________________________________

kt: _______________

________________________________

kt: _______________

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:
1. Gæðakerfi
2. Kostnaðaráætlun

Kostnaðaráætlun
Tilboð í hönnun að strandgötu 1
Eining
Frumhönnun
Ástandskoðun
Vinna við frumhönnun
Tillögur, skissur
Fundir
Aðalteikningar
Efnisval
Byggingarnefndarsett
Skráningartafla
Fundir
Verkteikningar
Vinnuteikningar
Sérteikningar
Fundir
Útboðsgögn
Útboðs- og samningsskilmálar
Verklýsingar
Hönnun samtals.

Magn

Taxti

Samtals

klst.

95

12.500 kr.

1.187.500 kr.

klst.

125

12.500 kr.

1.562.500 kr.

klst.

183

12.500 kr.

2.287.500 kr.

klst.

75

12.500 kr.

937.500 kr.

5.975.000 kr.

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Bókasafn Hafnarfjarðar – Stækkun
Strandgata 1

Fundargerðir

Bókasafn Hafnarfjarðar – Stækkun
Strandgata 1

Dagleg tímaskráning
Stikklað á því helsta semunnið var við

Lokaverkefni
Samtekt á unnum tímum.
Unnir tímar

Frumhönnun
Aðalteikningar
Verkteikningar
Útboðsgögn
Lokaskýrsla

74
94,5
133
81
91,5

Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí

32
26,5
157
236,5
22

Samtals

474

Janúar
Mánd. Vikud.
9 Mið
10 Fim.
11 Föst.
12 Laug.
13 Sun.
14 Mán.
15 Þri.
16 Mið
17 Fim.
18 Föst.
19 Laug.
20 Sun.
21 Mán.
22 Þri.
23 Mið
24 Fim.
25 Föst.
26 Laug.
27 Sun.
28 Mán.
29 Þri.
30 Mið
31 Fim.

Við hvað var unnið
Frí
Frí
Frí
Hitti Kidda. Velja verkefni
Frí
Verkefni valið. Bókasafn Hafnarfjarðar
Fór í Hafnarfj að taka ljósmyndir
Aflaði mér teikninga af gamla hlutanum
Byrjaði að teikna gamla hlutann í Revti
Frí
Frí
Frí
Teikna gamla hlutann í Revit + skipuleggja möppuna mína
Frí
Teikna gamla hlutann í Revit
Teikna gamla hlutann í Revit
Frí
Frí
Frí
Greiningar v. Glers
Frí
Fór yfrir byggingarreglugerð í sambandi við helstu greiningar
Teikna gamla hlutann í Revit

Athugasemdir:
Var heima með 8mán gamalt barn, konan fór að vinna 1.jan og
barnið gat ekki farið til dagmömmu fyrr en 12.feb

Inn

Út

klst

12
9
12

14
12
15

9

12

14
9

18
12

12

16,5

12
19
12
14,5
Vinnustundir

0
0
0
0
0
0
2
3
3
0
0
0
3
0
4
3
0
0
0
4,5
0
7
2,5
32

Febrúar
Mánd. Vikud.
Við hvað var unnið
1
Föst. Frí fótbolta ferð Leeds
2
Laug. Frí fótbolta ferð Leeds
3
Sun. Frí fótbolta ferð Leeds
4
Mán. Frí fótbolta ferð Leeds
5
Þri. Heima með Heklu
6
Mið Heima með Heklu
7
Fim. Heima með Heklu
8
Föst. Heima með Heklu
9
Laug. Heima með Heklu
10
Sun. Heima með Heklu
11
Mán. Byrja teikna nýbygginguna í Revit
12
Þri. Veikur
Teikna í Revit. Aðalteikningar. Skoða reglur í sambandi við
13
Mið brunahönnun.
14
Fim. Frí
15
Föst. Frí
16
Laug. Frí
17
Sun. Frí
18
Mán. Frí
19
Þri. Innra skipulag 3. og 4. hæð
20
Mið Skipulag hæða: Hitti Þormóð (fundargerð)
21
Fim. Grunnmynd og burðarþol (fundargerð TS)
22
Föst. Frí
23
Laug. Frí
24
Sun. Frí
25
Mán. Færa inn nauðsynlegar stærðir burðarbita o.þ.h.
26
Þri. Útveggur greining/ uppfæra útreikninga
27
Mið Veikur
28
Fim. Teikna í Revit

Athugasemdir:
Barnið mitt fór til dagmömmu 12. febrúar en gat einungis verið fyrir
hádegi. Hún gat ekki verið allann daginn fyrr en 1. mars

Inn

Út

klst

8

11

3

8

11

3

8
8
8

12
11
11

4
3
3

8
8

11,5
11,5

3,5
3,5

8 11,5
Vinnustundir

3,5
26,5

Mars
Mánd. Vikud.
Við hvað var unnið
1
Föst. Frí
2 Laug. Frí
3
Sun. Frí
4 Mán. Teikna í Revit
5
Þri. Teinka í Revit
6
Mið Heima Stormur
Staðarlota: Teikna í Revit. Breyta stigum, bæta við
7
Fim. kjallara fyrir loftræsingu
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Föst.
Laug.
Sun.
Mán.
Þri.
Mið
Fim.
Föst.
Laug.
Sun.
Mán.
Þri.
Mið

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fim.
Föst.
Laug.
Sun.
Mán.
Þri.
Mið
Fim.
Föst.
Laug.
Sun.

Staðarlota: Málsetja aðalteikn. Greining fyrir lyftu
Staðarlota: Hitti Kidda og staðsetja deili og snið
Staðarlota: Teikna í Revit
Teikna í Revit
Reikna U-gildi
Prentaði út deili í A3 og byrjaði að teikna ofaní
Teikna í Revit. Laga til aðalteikn
Fundur með Kidda og Sveini Áka
Vinna í aðalsetti + greiningar og verkteikn
Kláraði grunnmyndir og snið í aðalteikn.
Hitti Jóa í Fagþak
Hitti Viggó
Hitti Þormóð, fórum yfir uppsetningu á
skráningartöflu
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong
Frí Hong Kong

Inn

Út

Inn

Út

8 15,5
8 15,5

8 15,5
7,5
9,5
11
8
8
8
8
8
9
10,5
7
7,5
8
8

klst

7,5
7,5
0
19

23

11,5

15,5
19
25,5
13
14,5
15,5
13,5
19
15,5
19
17,5
17
17,5
15,5 18,5
15,5
16
18

25,5

14,5
16
2
6,5
7,5
9,5
11
9,5
8
7
14
8
13

12

Vinnustundir

23
22,5

24
23

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157

Apríl
Mánd. Vikud.
Við hvað var unnið
1 Mán. Kom heim frá Hong Kong
2
Þri. Frí
3
Mið Frí
4
Fim. Vinna í deilum
5 Föst. Vinna í deilum
6 Laug. Vinna í deilum

19
20
21

Sun. Kláraði Deili - á eftir að bera undir leiðbeinanda
Hitti Viggó. Fórum yfir deili. Byrjaði á
Mán. skráningartöflunni
Þri. Kláraði skráningartöflu og magnskrá
Mið Byrjaði og kláraði 0 kaflann í útboðslýsingum
Fim. Staðarlota: Byrjaði á verklýsingum
Föst. Staðarlota: Kláraði verklýsingu
Laug. Staðarlota: Hitti Kidda
Sun. Frí
Teikna fleiri deili fyrir Kidda s.s. Glugga og
Mán. hurðarteikn, útistiga og.fl.
Þri. Vinna í deilum
Mið Teikna útistiga og glervegg
Fim. Teikna hurða og gluggateikningu
Hitti Kidda í síðustu yfirferð á teik. + bætti við rif
Föst. kafla í verklýsingu
Laug. Byrjaði á Lokaskýrslunni
Sun. Frí Langjökull

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mán.
Þri.
Mið
Fim.
Föst.
Laug.
Sun.
Mán.
Þri.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lokaskýrsla - Hitti Viggó í síðustu yfirferð á teikn.
Lokaskýrsla
Lokaskýrsla
Setja greiningar upp á blað og prenta
Lokaskýrsla og uppsetningar
Lokaskýrsla og uppsetningar
Lokaskýrsla og uppsetningar
Lokaskýrsla og uppsetningar
Lokaskýrsla og uppsetningar

Daginn
Inn
Út

Kvöld
Inn
Út

8
8
9

15,5
15
14

9

18,5

8
8
8
8
8
8

14
15,5
15,5
15,5
18
18

19
19
19
19

23
22
22
22

10
10,5
10,5
10,5
10
10
0

8
8
8
8

15,5
15,5
15,5
22

19

23

19

23

11,5
7,5
11,5
14

8
9

15,5
18

8
8
8
8
8
8
11,5
8
8

19

22

klst
0
0
0
10,5
7
5
9,5

15,5 19
15,5
15,5 19
17,5
15,5
14
19
15 19,5
18,5
Vinnustundir

7,5
9
0
22
23

24

10,5
7,5
11,5
9,5
7,5
6
7,5
11,5
10,5
236,5

Maí
Mánd. Vikud.
Við hvað var unnið
1 Mið Lokaskýrsla og vinna við uppsetningu
2 Fim. Lokaskýrsla og vinna við uppsetningu
3 Föst.
Skil
4 Laug.
5 Sun.
6 Mán.
7 Þri.
8 Mið
9 Fim.
10 Föst.
11 Laug.
12 Sun.
13 Mán.
14 Þri.

Inn
8
8

Út
18
23

Vinnustundir

klst
10
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

ATH
3
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Gátlisti byggingarnefndarsett
Útfylltur

Bókasafn Hafnarfjarðar – Stækkun
Strandgata 1

Núll punktur í vegg

Verkefni

Efni

Bókasafn haf.

Dato: 5. febrúar 2013

200mm steypa+ 125 mm ull

Gufuþrýstings - og mettunarkúrfa
Damptryk

Mætnings tryk

3,0000

Inni
°C
25
60
RF indv
Pi 1,848
Þrýstingurí kPa

2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000

Úti

Nr.

325

0,0000

°C
-15
90
RF udv.
Pu 0,131

0

50

100

150

200

250

300

Kolonne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Symbol

S



D

s/=R

S/D=W





P

P

Ps

Matriale

m

W
m*k

m*h*kPa
g

°C

°C

kPa

kPa

kPa

8,00
0,25

1,5
1,4
36,6

25,0
23,5
22,1
-14,5

0,0000
1,6648
0,0520

1,8483
1,8483
0,1835
0,1315

3,08
2,84
2,63
0,15

Isolans Ri
2 Beton 2300
10 Mineraluld A

0,2
0,125
0

1,600
0,039

g
m² * k
m*h*kPa

0,025
0,500

Isolans Ru eller Rv for ventilerede skalmure og tagrum.
I denne linje beregnes konstruktionens isolans og diffusionsmodstand:
I denne linje beregnes konstruktionens U-værdi:

W

0,130
0,125
3,205

0,040
3,500
0,286

8,25
Kpa
W/(m²K)

Pm

Pi
Pm

Pi

Gud

1,848

Pu

Værdierne hentes automatisk fra Fugtberegningsskemaet

0,131

Pi - Px

G ind

W1

W2

W1

G ind =

W1

*24*225 =

g/m²

G ud =

Px - Pu
W2

*24*225 =

g/m²

W2

Ophobning i varmeperiode =

0,0

g/m

2

Sommer
Pus
G2

Pindv

Pis

G1 =

80%

Pindv - Pis
W1

*24*140 =

g/m²

*24*140 =

g/m²

G1
12

G2 =

Værdierne for Pind, Pis og Pus er valgfri
Pindv, Pis, Pus°C
12

Pindv
1,151

Pis
0,863

Pus
0,863

Tast fugtprocent

80

60

60

Pindv - Pus
W2

g/m2

Udtørring i sommerperioden =

Årlig fugtophobning =

Der opstår ikke kondens i den valgte konstruktion

Side 1

0,0

10

11 W/m²

Transmissionstab:

Vinter
Pu

350

Fjarlægð frá innihlið í mm.

g/m

2

