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Inngangur, val á verkefni 

Verkefnið sem valið var lenti í 

þriðja sæti í hugmyndasamkeppni 

um hjúkrunarheimili á 

Egilsstöðum. Hönnuðir 

hugmyndarinnar eru THG 

arkitektar og voru fengnar 

grunnhugmyndir frá þeim til að 

vinna eftir. Byggingin snýr baki 

við hæðina þar sem heilsugæslan 

stendur á, er u-laga og snýr til móts við Egilsstaðanesið með höfuðáherslu á torg til vestur 

(„baeklingur_hjukrunaheimili_lok.pdf“, e.d.). 

Samkeppnislýsingin fór fram á að hannað yrði 3.000m2 hjúkrunarheimili á 2.800m2 lóð. 

Húsið er byggt við heilsugæslustöð HSA að Lagarási á Egilsstöðum, neðan í brekku og 

tengjast byggingarnar saman með tengigangi. Hjúkrunarheimilið verður með 40 

hjúkrunarrýmum á fjórum deilum. Öll rýmin eru einstaklingsrými með einkabaðherbergi. 

Stöðugildi á hjúkrunarheimilinu gætu orðið 20 og þarf því að reikna með um 40 

starfsmönnum.  

Stefnt er að því að húsið fái alþjóðlega umhverfisvottun. Miðað verður við breska 

vottunarkerfið BREEAM, með lágmarkseinkunn „Very good“. BREEAM staðallinn er 

leiðandi í mati og einkunnargjöf á hönnun á vistvænum byggingum, en um 200.000 

BREEAM vottaðar byggingar eru um allan heim. BREEAM setur staðalinn fyrir 

byggingarframkvæmdir í sjálfbærri hönnun, framkvæmd og rekstri og er orðið einn af 

umfangsmestu og almennt viðurkenndu mælikvörðum fyrir umhverfisvottaðar byggingar. 

Í viðmiðum félags- og tryggingamálaráðuneytis er gert ráð fyrir um 75m2 brúttóstærð á 

hvern einstakling. Í brúttófermetratölu er allt rými byggingarinnar þ.m.t anddyri, gangar, 

geymslur, starfsmannarými og fleira. 

Útdráttur 

Verkefnið gengur út á það að fullhanna og gera tilbúna til útboðs tillögu THG arkitekta á 

hjúkrunarheimili á Egilsstöðum. Farið verður yfir hönnunarferlið hér á næstu blaðsíðum í 

þeirri röð sem verkefnið var unnið.  

Mynd 1. Tillaga THG arkitekta. 



Háskólinn í Reykjavík  Tækni- og verkfræðideild 

BSc lokaverkefni í byggingafræði vor 2013  4 
 

Framvinda verkefnisins 

Frumkostnaðaráætlun 
Í frumkostnaðargerð var miðað við fermetraverð á nýlegum hjúkrunarheimilum, til að mynda 

á Ísafirði. Þar mun fermetraverðið hafa verið um 370.000 kr. Þar sem áætluð stærð hússins er 

um 3.000m2 þá er frumkostnaðaráætlun um 1,1 milljarður kr., sjá útreikning hér að neðan: 

370.000 kr. × 3.000m2 = 1,1 milljarður kr. 

Greiningar 

Rýmisþörf 

Þegar farið var yfir grunnhugmyndina af hjúkrunarheimilinu kom í ljós að breyta þyrfti 

nokkrum atriðum. 

Lyftuhús var of lítið til að geta rúmað þá stærð af lyftu sem krafa er um á 

hjúkrunarheimilum. Lyfta frá Héðni hf. sem að innanmáli er 1,40×2,40m, með burðargetu 

uppá 1.600 kg þarf lyftuhús sem er 2,1×2,85m. Hurðin er 1,2m breið og stenst því kröfur. 

Þar sem engin geymsla var ætluð undir kúta, þ.e súrefniskúta og önnur loftþrýstiefni var 

ákveðið að bæta við geymslu þar sem innangengt væri úr bílskúr. 

Bæta þurfti við rými fyrir sprinkler. Þar sem utangengt þarf að vera úr sprinklerherbergi 

komu ekki margir staðir til greina og var að lokum ákveðið að staðsetja það við bílskúr við 

hliðina á kútageymslu. 

Þar sem vélræn loftræsting verður í húsinu þurfti að bæta við rými undir loftræstibúnað. 

Reiknuð var út stærðin á rýminu út frá æskilegum loftskiptum í hverju rými fyrir sig. 

Reiknaðist svo út að rýmið þyrfti að vera um 66m2. 

Þar sem reiknað er með 20 stöðugildum þarf að gera ráð fyrir um 40 starfsmönnum. 

Stækka þurfti búningsaðstöðu starfsmanna til að koma öllum starfsmannaskápum fyrir og var 

geymslu við hlið hennar fórnað þar sem að búið var að bæta við einni geymslu fyrir. 

Brunahönnun 

Húsið er skilgreint í notkunarflokki 5 samkvæmt byggingarreglugerð. Í töflu 9.02. í 

byggingarreglugerð kemur fram að ef hús er yfir 1.000m2 þá er krafa um sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi og sjálfvirkt úðunarkerfi. Því var bætt við sprinklerherbergi með 

aðgengi utanfrá („Byggingarreglugerd_2012.pdf“, e.d.). 

Húsinu er skipt niður í brunahólf. Hver hjúkrunardeild er sér brunahólf, forstofa og 

gangar milli deilda eru sér brunahólf og stigagangur annars vegar og lyftugöng hins vegar sér 
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brunahólf. Brunahólf eru EI-90 með EI2-60-CS brunahurðum. Brunahólfun innbyrðis milli 

íbúðarýma er EI-90 með EI2-30-CS innihurðum. 

Samkvæmt gr. 9.5.6. í töflu 9.04 í byggingarreglugerð kemur fram að gönguleið innan 

flóttaleiðar til stigahúss eða að næstu flóttahurð skuli að hámarki vera 25 metrar 

(„Byggingarreglugerd_2012.pdf“, e.d.). 

Burðarþol 

Útveggir eru tvöfaldir með 100mm einangrun á milli burðarveggs sem er 150mm að þykkt og 

ytrabyrðis sem er 100mm með sjónsteypuáferð. Burðarveggir innanhúss eru steyptir 200mm 

veggir milli íbúða og í vinkil fram á gang. Þar sem glerveggir standa á útkragandi plötum eru 

stálstoðir settar inn í frágang á hornum þeirra.  

Loftræsting 

Notast er við vélræna loftræstingu. Reiknað var út hve 

stórt rými þyrfti undir loftræstikerfið. Lofti er blásið 

inn á herbergi og út af baðherbergi. Einnig er útblástur 

af öllum ræsti-, skol-, salernis-, tækni- og 

þvottarýmum. Opnanleg fög eru inn á hverju 

einkarými og einnig í glerveggjum við setustofur. 

Lagnaleiðir fyrir loftræstingu eru í lofti og í stokkum 

milli hæða, meðal annars á baðherbergjum. 

Lagnaleiðir 

Lagnaleiðir eru allar í loftum ofan við kerfisloft, milli hæða í stokkum inn á baðherbergjum 

og einnig í stokkum á göngum. 

Hljóðvist 

Húsið er sett í flokk b í töflu 29 í IST 45. Samkvæmt þeirri töflu 

sem fjallar um hljóðburð á sjúkrahúsum og á hjúkrunarheimilum 

þá skulu hljóðkröfur á milli einkarýma vera 54 db og þarf 20cm 

þykkan steyptan vegg til þess að ná þeirri kröfu. Milli einkarýma 

og ganga er krafan 62 db og þarf því að byggja upp tvöfaldan 

gipsvegg. 
Mynd 3. Tvöfaldur 62 dB veggur. 

Mynd 2. Loftmagn hjúkrunarheimilis 
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Hurð inn á einkarými. 

Samkvæmt reglugerð þurfa gangmál innihurða að 

vera 1,2m á breidd. Ákveðið var að hafa fleka 

ekki tvískipta þar sem 

það er bæði dýrara og 

hurðir ekki jafn þéttar, 

ásamt því að minna 

glamur er við lokun. 

Hurðir eru hafðar 60cm 

frá vegg til að auðvelda 

aðgang t.d með hjúkrunarrúm. Fataskápur er staðsettur 130cm frá 

hurðarvegg til að koma í veg fyrir árekstur þegar skápahurðir og innihurð eru opnaðar á sama 

tíma (RB, e.d.). 

Baðherbergi 

Baðherbergi er hannað með aðgengi fyrir alla í 

huga. Rennihurð er 100cm breið, enginn eiginlegur 

sturtubotn er heldur er halli tekinn í flísar að 

niðurfalli og er hægt að leggja hurðar að vegg 

þegar sturta er ekki í notkun. Staðsetning á vaski og 

salerni er síðan samkvæmt aðgengi fyrir alla. Þar er 

lágmarksstærð á baðherbergi 4,8m2, vaskur þarf að 

vera að lágmarki 115cm frá vegg og salerni að 

lágmarki 100cm frá vegg.(RB, e.d.) 

Kuldabrúnir 
Gengið var út frá því við hönnun hússins að hafa kuldabrúnir í algeru lágmarki. Tvöfaldur 

útveggur kemur í veg fyrir að kuldabrún myndist á hæðaskilum, einangrun í útvegg gengur 

alla leið upp á þak og tengist þar þakeinangrun. Sökklar eru einangraðir bæði að innan og utan 

til að hafa sem minnsta kuldabrún þar. Við glugga gengur einangrun alla leið inn að troði 

meðfram glugga. Á hæðaskilum þar sem gluggar mætast er frágangur með skyggðu gleri og 

einangrun þar á bakvið. 

Mynd 5. Innihurð, aðgengi 
fyrir alla 

Mynd 4. Innihurð inn á einkarými 

Mynd 6. WC inn á einkarýmum 
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Orkurammi 
Unninn var orkurammi fyrir allt húsið. Reiknað var út leiðnitap allra byggingarhluta þ.e 

botnplötu, þaks og útveggja eftir reglum IST 66 (Staðlaráð Íslands, 2008). Með því fengust 

forsendur til að reikna út heildarorkuþörf hússins. Heildarorkuþörf þess er 177.492 wött. Þar 

sem húsið er 3.217m2  þá er orkuþörf á fermeter 177.492 / 3.217= 55 wött. 

Efnisval 

Uppbygging á gólfplötu 

Þar sem hitalögn verður í gólfi þurfti að ákveða hvort hitalögn yrði sett beint í steypta plötu 

eða eftir á með ílögn. Skoðum kosti og galla þessara tveggja kosta í plötu á milli hæða: 

• Gólf með ílögn:  Burðarplata 18-20cm, einangrun undir ílögn, ílögn 6-7cm, 

fíbersteypa, flot og dúkur. 

o Kostir: Lítil hitaleiðni niður 

o Gallar: Dýr lausn, fíbersteypa á það til að verpast, þykkari plata. 

• Gólf án ílagnar: Um 20cm þykk steinsteypt plata, flot og dúkur. 

o Kostir: Ódýrara og styttri verktími. 

o Gallar: Meiri hitaleiðni niður í gegnum plötu. 

Eftir þessa greiningarvinnu og ráðfæringar við steypusérfræðinga þá var sú leið valin að 

sleppa ílögn og setja hitalagnir beint í steypta plötu.  

Uppbygging útveggja 

Nú þegar útlit hússins er skoðað nánar þá vaknar upp sú spurning hvort væri bæði fallegra, 

endingarbetra og  hagkvæmara að staðsteypa húsið 

upp eða byggja það upp á steyptum einingum. Til að 

fá svör við þessum spurningum var farið og í 

vettvangsferð og myndir teknar af Egilstaðaskóla 

sem er að 

mestu 

byggður með 

steyptum einingum með sjónsteypuáferð. Þó eru 

nokkrar undantekningar þar sem veggir voru 

staðsteyptir. Einnig var  uppbygging veggja á 

Snæfellsstofu í Fljótsdalshreppi skoðuð en þar var Mynd 7. Snæfellsstofa 

Mynd 8. Egilsstaðaskóli 
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húsið byggt með sömu sjónsteypuáferð en að öllu leyti steypt á staðnum. 

Ákveðið var að teikna húsið upp með tvöföldum staðsteyptum vegg í huga þó svo að vel 

væri hægt að leysa húsið með steyptum einingum. Tvöfaldur staðsteyptur veggur með 100mm 

einangrun á milli varð því fyrir valinu. Aðrar útveggjategundir sem komu til greina og voru 

skoðaðar: 

• Staðsteyptur veggur einangraður að utan og múrhúðaður. 

• Staðsteyptur veggur einangraður að utan og klæddur með sléttu áli.  

• Steyptar einingar með sjónsteypuáferð. 

• Staðsteyptur veggur einangraður og múraður að innan með sjónsteypuáferð að utan. 

Val á gluggum 

Valið stóð a milli þess að nota timburglugga, ál-timburglugga eða álglugga. Timburgluggarnir 

eru ódýrasta lausnin til skamms tíma en þurfa meira viðhald en álið. Timburgluggar með 

állistum að utan eru fýsilegur kostur, u.þ.b 25% dýrari en timburglugginn en þurfa þó viðhald 

að innan. Álglugginn er dýrastur  í innkaupum eða um 25% dýrari en ál-timburglugginn. 

Hann er hinsvegar endingargóður, þarf lítið viðhald og svo þykir hann passa best við steyptan 

útvegginn. Álglugginn varð því fyrir valinu. 

Gólfefni 

Á ganga og í íbúðir verður notaður dúkur. Eftirfarandi þættir voru skoðaðir við val á gólfefni. 

• Linoleum dúkur: 

o Þarf að bóna 

o Þolir verr raka en vinyldúkur 

o Fallegri en vinyldúkur 

o Mjög sterkur og endingargóður 

o Náttúruvænt efni, vegur þungt í vistvænni hönnun. 

• Vinyldúkur: 

o Minna viðhald en á linoleum dúk, þarf ekki að bóna 

o Er gegnheill 2mm 

o Þolir betur raka en linoleum dúkur 

o Er ódýrari en linoleum dúkur 

o Er ekki jafn fallegur og linoleum. 

o Þolir illa hita. Á það til að verpast við sólarhita. 
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Linoleum dúkur var valinn fram yfir vinyldúk. Helstu ástæður voru þær að hann er úr 

náttúrulegu efni og hann þolir betur hitamismun þar sem vinyldúkur á það til að verpast upp 

þar sem sól skín inn um glugga. 

Á votrými verða notaðar flísar. Þær hafa sannað gildi sitt í votrýmum um áratugaskeið. 

Vinyldúkur kom einnig til greina þar sem hann er ódýrari en flísarnar. 

Í forstofum við innganga verða notaðar flísar með hálkuvörn. Þær þola best raka og 

óhreinindi.  Steinateppi var einnig skoðað en er bæði dýrt og erfitt í þrifum.  

Teikningar 
Húsið er teiknað upp í Revit Architecture 2013. Eftir að greiningarvinnu var lokið var hafist 

handa við að teikna húsið. 

Útboðslýsing 
Stuðst var við ÍST 30:2012 við gerð útboðslýsingar. Um opið útboð er að ræða eins og lýst er 

í 2.gr. laga nr. 84/2007 og grein 1.2.2 í ÍST 30 (Staðlaráð Íslands, 2012). 

Verklýsing 
Stuðst var við ÍST 30:2012 við gerð verklýsingar (Staðlaráð Íslands, 2012). 

Kostnaðaráætlun 
Við gerð kostnaðaráætlunar var aðallega stuðst við Hannarr.com gagnabanka. Einnig var haft 

samband við birgja til að fá verð í ákveðna hluti, svo sem glugga. 

Fundargerðir 
Reglulega voru haldnir fundir með leiðbeinendum og öðrum fagaðilum. Ekki þykir ástæða að 

setja fundargerðirnar hér inn en hægt er að skoða þær í viðaukum. 
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Lokaorð 
Við hönnun hjúkrunarheimilis þarf að huga að mörgum þáttum til að koma til móts við þarfir 

eldri borgara eins og þægindi, vellíðan og öryggi. Einnig þarf að huga vel að 

kostnaðarþættinum og nýtingarþætti byggingarinnar, þ.e. að hanna hjúkrunarheimilið þannig 

að það sé sem hagkvæmast en samt passa vel upp á að efni sé sem vandaðast og endingarbest. 

Þetta verkefni hefur gefið mér mikla reynslu og þekkingu á byggingu stærra húsnæðis þar sem 

halda þarf utan um mikið magn upplýsinga og hanna bygginguna á sem bestan máta.  

Þegar hús af þessari stærðargráðu er hannað þá nýtist Revit teikniforritið vel. Allar 

magntökur verða þægilegri, teiknivinna er mun fljótlegri en í tvívíðum forritum.  

Þegar hús er hannað samkvæmt BREEAM staðlinum þarf að huga að ýmsu. Allt val á 

efni þarf að skoða vandlega með tilliti til umhverfissjónarmiða. Er efnið umhverfisvænt?, 

Hvar er efnið framleitt? Þarf að flytja efnið langan veg? Endist efnið vel? Í framtíðinni munu 

kröfur um umhverfisvænar byggingar aukast og því nauðsynlegt fyrir okkur Íslendinga að 

móta hönnun okkar að þeirri stefnu. 
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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað óskar eftir tilboðum í verkið: HHE-02 Hjúkrunarheimili á 

Egilsstöðum, Húsbygging. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim 

er lýst í grein “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. 

84/2007 og grein 1.2.2 í ÍST 30. 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur   25. maí 2013 kl. 9:00  Sjá nánar kafla 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur  2. júní 2013   Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út  5. júní 2013   Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Opnunartími tilboða  9. júní 2013 kl. 14:00  Sjá nánar kafla 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma  1. júlí 2013   Sjá nánar kafla 0.1.7 

• Lok framkvæmda utanhúss 30.  ágúst 2014   Sjá nánar kafla 0.1.7 

• Lok framkvæmdatíma  28. febrúar 2015  Sjá nánar kafla 0.1.7 

• Tilboðstrygging   Skuldbinding tengd  Sjá nánar kafla 0.4.4 
undirritun tilboðs 

• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar  Sjá nánar kafla 0.1.3  
      hæfni og reynslu bjóðanda 

• Fyrri tafabætur   500.000 kr/dag   Sjá nánar kafla 0.5.4 
• Seinni tafabætur   750.000 kr/dag   Sjá nánar kafla 0.5.4 
• Verðlagsgrundvöllur  Verkið verðbætist ekki  Sjá nánar kafla 0.5.6 
• Frávikstilboð   Eru heimiluð   Sjá nánar kafla 0.4.1 
• Fylgigögn með tilboði  1. Tilboðsblað   Sjá nánar kafla 0.4.2 

2. Tilboðsskrá   Sjá nánar kafla 0.4.2 
3.  Lýsing á gæðakerfi  Sjá nánar kafla 0.4.2 
    bjóðanda 

• Opnunarstaður tilboða  Skrifstofa Fljótsdalshéraðs Sjá nánar kafla 0.4.5 
Lyngási 12, 700 Egilsstaðir 
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0.1.3 KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 

A.  Kröfur um hæfni og reynslu: 

a)  Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir 

verkkaupa eða annan aðila. 

b)  Bjóðandi  skal  á  sl.  5  árum  hafa  lokið  með  fullnægjandi  hætti  við  öll 

sambærileg verk sem hann hefur annast. 

c)  Yfirstjórnandi  verks  (verkefnisstjóri/verkstjóri)  skal  hafa  á  sl.  5  árum 

stjórnað a.m.k. einu verki svipaðs eðlis, þar sem upphæð verksamnings hefur verið 

a.m.k 50% af tilboði bjóðanda í þetta verk. 

d) Lykiltæknimenn bjóðanda í verkinu skulu hafa reynslu af sambærilegum verkum s.l. 

5 ár. 

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. 

B.  Krafa um eigið fé: 

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 5% 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   5%   af tilboðsfjárhæð. 

C.  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 

samskonar 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. 

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 
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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 um það verður beðið. 

• 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 yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

• 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, á tilboðsdegi, 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. 

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Verkið felst í byggingu hjúkrunarheimilis við Blómvang 1 á Egilsstöðum, rétt vestan við 

Þjónustustofnun að Lagarási 17-19. 

Þegar verkið hefst verður búið að framkvæma stóran hluta jarðvinnu, nánar tiltekið þá 

verður búið að grafa fyrir húsinu niður á klöpp, losa og fjarlægja klöpp af hússtæðinu þar sem 

það á við.   Einnig verður búið að jarðvegsskipta og þjappa neðra burðarlag í bílaplön, 

færa veitulagnir sem liggja um hússtæðið og afmarka vinnusvæðið með girðingu. 

Verkið felst í uppsteypu og fullnaðarfrágangi hússins bæði úti og inni. 
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Verkið felst í aðstöðusköpun, gerð steyptra undirstaða sem flestar hvíla á klöpp, þjappa 

fyllingu í og að sökklum og veggjum, frárennslislagnir í hús og lóð, vatns- og hitalagnir í hús, 

raflagnir í hús og lóð, loftræstikerfi í húsið, uppsteypu hússins, einangrun og fullnaðarfrágang 

þess bæði utan og innan eins og nánar er lýst í verklýsingu. 

Steypt mannvirki á lóð (veggir, tröppur, tjarnir o.fl.) eru hluti af verkinu en að öðru leyti 

er lóðarfrágangur ekki hluti af þessu verki heldur verður hann í sérstöku útboði. Jarðvinna svo 

sem fylling undir og að húsinu er hluti að þessu verki. 

Húsið er að mestu á tveimur hæðum, en að hluta á 3 hæðum.  Tengigangur kemur af 

3 hæð að þjónustustofnun að Lagarási 17-19. Tæknirými eru í kjallara á 2 stöðum. 

Helstu stærðir eru: 

Brúttó gólfflatarmál 3.213 m2
 

Brúttó rúmmál 10.573 m3 

Fjöldi íbúða 40 
 

Nokkrar magntölur eru: 

Steypumót 10.000 m2
 

Steinsteypa 2.300 m3 

Flöt  þök 1.450 m2 

Málun innanhúss 9.000 m2 

 

Vakin er sérstök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun samkvæmt 

BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til margra þátta verktaka á 

byggingarstað. 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR - VETTVANGSSKOÐUN 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar á skrifstofu Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12 á 

Egilsstöðum á þeim tíma sem fram kemur í grein “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og 

verður þar mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Í framhaldi af fundinum gefst 

bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað. Athygli er vakin á því að 

einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn verði sýndur þennan dag og eru bjóðendur 

hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður. 

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur 

um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30. 
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Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E - 

01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 

greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja 

fram verktryggingu, verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið og öryggis- og heilbrigðisáætlun 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, magn- aukninga 

eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á 

skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical 

Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef 

sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa.  

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi 

falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 

Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka en 

framkvæmdir á verkstað geta ekki hafist fyrr en á þeim degi sem getið er í kafla “0.1.2 

Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Verkinu á að skila í tveimur áföngum. Fyrri  skiladagur  á  verkinu  er  30.  ágúst  2014  eins  

og  fram  kemur  í  kafla  “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Þann dag skal húsið vera 

fullfrágengið að utan, öll mannvirki á lóð tilbúin, búið að fylla að mannvirkjum og grófjafna.  

Þá skal vera búið að fjarlægja vinnubúðir og allt annað á vegum verktaka af lóð þannig að 

vinna við lóðarfrágang geti hafist. Síðari skiladagur verksins er 28. febrúar 2015 eins og 

fram kemur í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  Þá skal framkvæmdum vera að fullu 

lokið. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
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skuldbindingar sínar samkvæmt  útboðsgögnum.  Þá  skal  öll  aðstaða  verktaka  hafa  verið  

fjarlægð  og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

0.2.1 VERKKAUPI 

Verkkaupi: Fljótsdalshérað  

 kt. 481004-3220  
 Lyngási 12  
 700 Egilsstaðir  
 Sími:  4 700 700 Bréfsími: 4 700 701 

Veffang:  www.egilsstadir.is 

Umsjón: Björn Ingimarsson, bæjarstjóri 

Netfang: bjorni@egilsstadir.is 

0.2.2 RÁÐGJAFAR 

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 

Timburtækni ehf 
Arkitektar: 

 

 
 

Burðarþol, pípulagnir og 

loftræsting, raflagnir og 

húskerfi, brunahönnun og 

hljóðráðgjöf: 

Lyngási 700 Egilsstöðum 
Tengiliður: Jónas Hafþór Jónsson  
Sími: 866 4994 
 

EFLA hf. verkfræðistofa 
Höfðabakka 9, Reykjavík 
Tengiliður:  Jón Jónsson   
Sími: 412 600

http://www.egilsstadir.is/
mailto:bjorni@egilsstadir.is
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0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 

Eftirlit verkkaupa verður í höndum fulltrúa verkkaupa / eftirlitsmanns verkkaupa, sem 

verkkaupi ræður til verksins. 

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 og/eða reglugerðum. 

Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa 

(e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt. 

0.2.4 VERKEFNAVEFUR 

Verkkaupi mun setja upp verkefnavef fyrir verkið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að 

stýringu verksins. Umsjón með verkefnavefnum verður í höndum verkkaupa og er aðgangur 

verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur bæði hvað 

varðar innsetningu gagna á verkefnavefinn og að ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum 

og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a)  Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. HHE-02, dags.  apríl  2013.   

b)  Verklýsing nr. HHE-02, 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. 
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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 

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

Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Fyrirspurn vegna Húsbyggingarútboðs HHE-02” og 

send með símbréfi á númerið “4 700 701” eða með tölvupósti á netfangið bjorni@egilsstadir.is 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða send í tölvupósti öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn 

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 meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í 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 samnings- skilmálar, 

verklýsingar og magntöluskrár. 

Teikningar gefnar út sem hluti útboðsgagna sýna fyrirkomulag framkvæmdarinnar eða 

hluta hennar eins nærri endanlegri útfærslu og kostur er á núverandi stigi hönnunar. 

Útboðsteikningar lýsa eðli verksins og skal ekki nota þær við verkframkvæmd, né til 

útvegunar efnis, nema gildi þeirra til þess hafi verið staðfest af fulltrúa verkkaupa. 

Verktaka verða afhentar vinnuteikningar á rafrænu sniði (pdf) áður en framkvæmdir hefjast. 

Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau framangreindu gögn sem hann telur þurfa við 

framkvæmd verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 

beðið um, eða ný gögn gefin út, þá verða þau á sama hátt afhent verktaka á rafrænu sniði 

og verktaki ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið 

endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

Ef verktaki óskar eftir að víkja frá gögnum á framkvæmdatíma þá þarf hann að fá 

skriflegt samþykki eftirlitsmanns. Verktaki ber þá kostnað af því að breyta teikningum til 

samræmis við frávik og gerð reyndarteikninga. 

mailto:bjorni@egilsstadir.is
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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 112/2012. 

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

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007. 

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

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

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir. 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnusvæðum. 

• 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 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 skulu 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. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisauka- skatti. 

B  Aukaverk 

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 

framkvæmdatímanum. Aukaverk eru skilgreind 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. 

C  Frávikstilboð 

Bjóðendum er heimilt að bjóða forsteypta byggingarhluta í stað staðsteyptra enda sýni þeir 

fram á að á engan hátt sé um lakari lausn að ræða. Innifalið í slíku frávikstilboði skal vera 



Útboðsnúmer: HHE-02 Maí 2013 0 - 13 

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum 
Húsbygging 

 
 

 
 

 

 
  

að endurhanna þá hluti sem þörf er á vegna breytinganna. Slík hönnun er háð samþykki 

hönnuða hússins. 

Að öðru leyti er ekki heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun 

verksins en þá sem lýst er í útboðsgögnunum.  Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða 

annað efni, tilhögun verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á 

fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu 

til þessara óska.  Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun 

hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum 

bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

 

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði. Því til viðbótar skal 

skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Tölvudiskur eða USB-lykill með útfylltri tilboðsskrá skal fylgja tilboði á Excel- 

sniði. Rafrænt afrit tilboðsskráarinnar skal vista sem 

TILBOÐSSKRÁR[AUÐKENNI BJÓÐANDA].xls 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, Húsbygging 

Útboð nr. HHE-02 

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, geta þeir átt 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 

sex (6) vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 
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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 á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir, 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. 

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 (sjá kafla 0.5.8), gagnvart þeim 

magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 

framkvæma. 

Við yfirferð tilboða eru 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 

ógilding tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs 

annmarkans. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum. 
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0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 

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

sinni: 

• Byggingarleyfisgjald. 

• Gatnagerðargjald. 

• Holræsagjald. 

• Heimtaugargjald rafveitu. 

• Heimæðargjald hitaveitu. 

• Heimæðargjald vatnsveitu. 

• Mælingargjald. 

• Skipulagsgjald. 

• Brunabótamatsgjald. 

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

• Kostnað við hönnun og eftirlit. 

• Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 

Verkkaupi leggur hvorki 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 kostnaðar- lækkunar með því 

að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 
 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna 
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skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við 

viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða 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 viðbótar- verk séu 

á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli- göngu 

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  tímum  samkvæmt  grein  “0.1.7 

Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsamda skiladaga 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 fyrir hvorn skiladag kemur fram í 

kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

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. 

0.5.5 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 

samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt 

samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins 

og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 

tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 

eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 

greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu- 
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reikningi 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   Fljótsdalshérað   kt.   481004-3220,   vegna   HHE-02 

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, Húsbygging. 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verk- taka á 

samningstímanum. 

Sama gildir um tímataxta í mögulegum aukaverkum og viðbótarverkum, þeir verðbætast ekki. 

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 ein- stökum 

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 
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hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endur- skoðunar. Í 

þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með samskonar 

tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti 

eða fleiri. 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 

verkkaupi hafa mannvirkið 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 vera 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 verklokaúttekt fór fram. 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 verkkaupa, sbr. grein 

6.3 í ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal vísa 

ágreiningnum til Héraðsdóms Austurlands. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði innan girðingar sem sýnd er á yfirlitsmynd Eflu. Athygli 

er sérstaklega vakin á því að verktaka er óheimilt að raska svæðum utan við skilgreint 

verksvæði. Öll umferð, aðstöðusköpun, geymsla hvort sem er á efni eða tækjum og annað 

það sem kann að raska umhverfinu er því óheimil utan skilgreinds verksvæðis. 

Þegar verktaki tekur við svæðinu þá verður búið að girða það af og framkvæma hluta 

jarðvinnu. Verktaki  skal  kynna  sér  vel  allar  aðstæður,  sérstaklega með  tilliti  til aðkomu 

og vinnu á svæðinu vegna aðliggjandi umhverfis. 

Allar skemmdir sem verktaki vinnur á landi utan við skilgreind verksvæði skal hann lagfæra á 

sinn kostnað. 

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”. 
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Í upphafi verks gæti verktaki þurft að taka tillit til umsvifa verktaka jarðvinnu. 

Frá 1. júlí 2014 og út verktímann verður annar verktaki að störfum á lóðinni við lóðarfrágang, 

malbikun, hellulögn o.fl.  Á stundum verður þá takmarkað aðgengi að húsinu. Farið er fram 

á að verktakar sýni lipurð og tillitssemi. Eftirlitsmaður verkkaupa úrskurðar um ágreiningsmál 

sem upp kunna að koma á milli verktaka. 

Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun samkvæmt 

BREEAM á nýbygginguna, en slíkt vottunarferli tekur til allrar framkvæmdarinnar og allra 

verktaka á framkvæmdartíma. 

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, skólp og rafmagn þar til 

lokatenging hefur farið fram. 

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 lóð 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. 

Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun samkvæmt 

BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur m.a. til. umhverfis- og 

öryggisstjórnunar allra verktaka á framkvæmdartíma. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 

sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 
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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. 

Verktaki skal gera áhættumat á einstökum verkþáttum, kynna starfsmönnum sínum og gera 

viðeigandi ráðstafanir til að minnka líkur á slysum. Til viðmiðunar fylgir gögnunum 

áhættumat hönnuða fyrir nokkra verkþætti.  Verktaki skal skal annað hvort ljúka við þetta 

áhættumat og gera að sínu eða gera eigið áhættumat og skila til verkkaupa áður en 

verksamningur verður undirritaður.  Verktaki ber ábyrgð á öryggi á vinnusvæðinu. 

Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun samkvæmt 

BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur m.a. til. umhverfis- og 

öryggisstjórnunar allra verktaka á framkvæmdartíma. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
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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 

gögn verksins, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full  

réttindi  þar  sem  þeirra  er þörf.  Fagvinna  skal  unnin  af  fagmönnum  og  skal verktaki 

skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 

hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 

verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að 

kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á 

efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært 

og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 

yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar fram- kvæmdir (sbr. 

námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 

eyðublöðum sem þar eru sett fram. 

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur 

á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins  

vinni  samkvæmt  þeirri  verkmöppu.  Verkliðir  verða  ekki  greiddir  nema verktaki hafi 

skilað inn úttektarskýrslum fyrir þá skv. Innra gæðakerfi. 

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 
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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, tíma- 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 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

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

málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

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  fá  samþykki  byggingarstjóra  á  iðnmeisturum  fyrir  verkið. Byggingarstjóri 

sér svo um skráningu iðnmeistara hjá byggingarfulltrúa. 

0.8.7 VERKLOKAÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka 

áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á 

framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á 

kerfunum.  Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni 

smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að hann sé rétt 

upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna vinnslu einstakra tækja 

og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur búnaður vinni rétt er hægt 
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að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika þess til 

að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu skal 

skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. 

Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að 

samþykkja niður- stöðuna með undirritun sinni. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. 

Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki 

þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað 

verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En 

ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem 

viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra 

formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt 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. byggingar- fulltrúa,  

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 verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá 

þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim 

sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1.     Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún 

skal m.a. innihalda: 

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

gagna um. 

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
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• Rekstrarhandbækur kerfa. 

• Lokaúttekt byggingarfulltrúa (að undanskildum lóðarfrágangi sem er boðinn út 

sérstaklega) hafi farið fram og athugasemdir verið afgreiddar. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi 

gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, 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 MEISTARASKIPTI OG HLUTVERK BYGGINGARSTJÓRA 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer fulltrúi verkkaupa með 

hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í  grein 4.7 í byggingarreglugerð. Verkkaupi mun 

tilnefna byggingarstjóra áður en framkvæmdir hefjast. 

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

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

Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 

samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun  iðnmeistara  á  ábyrgðaryfirlýsingar  meistara  hjá  byggingarstjóra  veita  ekki réttindi 

til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

0.9 TEIKNINGASKRÁ 

Eftirfarandi teikningar eru hluti af þessum útboðsgögnum: 

a)  Arkitektateikningar  

Teikningaskrár fylgja teikningunum. 
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E-01  FORM VERKSAMNINGS 

 

 

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum 

Húsbygging 
 

 

 

 

VERKSAMNINGUR 
 

 

HHE-02 
 

 

Maí 2013 
 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI: 

Fljótsdalshérað 

Lyngási 12 

Egilsstöðum 
 

 

VERKTAKI: 

NAFN VERKTAKA
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SAMNINGSAÐILAR 
 

 

Verkkaupi: Verktaki: 
 

 

 

Fljótsdalshérað  
kt. 481004-3220 
Lyngási 12 
700 Egilsstaðir 
Sími:  4 700 700 
Bréfsími: 4 700 701 
Veffang:  www.egilsstadir.is 

Nafn: 
Heimili: 
Póstfang: 
Kt.: Símar: 
Bréfsími: 
Netfang: 

 

 

Umsjónaraðili verkkaupa: 

Nafn 

Heimili 

Póstfang 

Sími: Fax: 

Netfang: 

1. GREIN 
 

VERKEFNI 

Verkið  er  bygging  hjúkrunarheimilis  við  Blómvang  1  á  Egilsstöðum,  rétt  vestan  

við Þjónustustofnun að Lagarási 17-19. 

Verkið felst í uppsteypu og fullnaðarfrágangi hússins bæði úti og inni. Verkið felst í 

aðstöðusköpun, gerð steyptra undirstaða sem allar hvíla á klöpp, þjappa fyllingu í og að 

sökklum og veggjum, frárennslislagnir í hús og lóð, vatns- og hitalagnir í hús, raflagnir í 

hús og lóð, loftræstikerfi í húsið, uppsteypa hússins, einangrun og fullnaðarfrágangur 

þess bæði utan og innan eins og nánar er lýst í verklýsingu. Einnig í gerð steyptra 

mannvirkja á lóð og fyllingu að þeim. 
 

 

http://www.egilsstadir.is/
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2. GREIN 
 

SAMNINGSGÖGN 
 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

• Þennan samning. 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum nr. HHE-002. 

• Tilboðsblað verktaka dags. ______________ 2013 ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá sem er 

fylgiskjal A með samningi þessum. 

• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ______________ 2013 sem er fylgiskjal B með 

samningi þessum. 

• Verktryggingu frá nafn tryggingafélags dags. ____________ 2013 að fjárhæð kr. ____________ 

sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

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

• Verkmöppu gæðakerfis. 

• ÖHU-áætlun verktaka. 

 

Framtalin gögn eru hluti þessa samnings. 
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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,                                                                                                              

 

4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 
 

Framkvæmdatími hefst þegar tilboði hefur formlega verið tekið en framkvæmdir á verkstað 

hefjast þó í fyrsta lagi 1. júlí 2013. Áfangaskil í verkinu eru 30. ágúst 2014 og skal verkinu 

vera að fullu lokið eigi síðar en 28. febrúar 2015. 
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5. GREIN 
 

ÁGREININGSMÁL 
 

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

eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 
 

 

Dags.                                                                Dags.                           
 

 

 

 

F.h. Verkkaupa F.H. Verktaka 
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E-02  FORM VERKTRYGGINGAR 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 
(númer tryggingar) 

 

 

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

Fljótsdalshéraði  kt.  481004-3220,  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 Hjúkrunarheimili á 

Egilsstöðum, Húsbygging HHE-02, í samræmi við verksamning. 
 

 

Verktrygging þessi er 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, og 

stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð og stendur þannig 

næstu tólf mánuði. Framkvæmdasýslan mun senda út staðfestingu um verklok og lækkun 

tryggingar innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram á verkinu. 
 

 

Fljótsdalshérað 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 stimpil 
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______ 

E-03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 

 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar 

eru til verkmöppunnar 
 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar- innar. Í 

upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af 

verkkaupa áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur  verða  til  

skjöl  sem  fara  í  verkmöppuna.  Í  lok  framkvæmda  er  fullbúin verkmappan afhent 

verkkaupa. 

 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 

grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 

verkþáttarýni og innra eftirliti með 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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E-04  TILBOÐSBLAÐ 

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, 

Húsbygging, HHE-02 

TILBOÐSBLAÐ 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið: Hjúkrunarheimili á 

Egilsstöðum, Húsbygging, HHE-02, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 

FJÁRHÆÐ 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
2 BURÐARVIRKI 
3 LAGNIR 
4 RAFKERFI 
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
6 LAUS BÚNAÐUR 
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
8 AUKAVERK 

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:           _________ 

   

Staður og dagsetning: 

 

Nafn bjóðanda og kennitala: 

 

   Heimilisfang: ________________________________ 

      Sími: ________________ 

Bréfsími: ________________ 

  Undirskrift bjóðanda: ________________________________ 
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7. FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.0 ALMENNT 

7.0.1 ALMENNT 

Í þessum kafla er lýst frágangi utanhúss. Öll þau efni sem verktaki leggur til að 

notuð verði skulu vera í hæsta gæðaflokki og til þess fallin að ná þeim 

markmiðum sem sett eru  í  verklýsingu  þessari  og  því  sem  sýnt  er  á  

teikningum.  Verktaki  skal  með nægilegum fyrirvara leita samþykkis á öllu 

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

annað en fram kemur í hönnunargögnum, með því að leggja fram upplýsingar 

frá framleiðanda í tæka tíð. 

Komi  fram  innbyrðis  misræmi  milli  teikninga  annars  vegar  og  hins  vegar  

á  milli teikninga og verklýsingar, skal strax vekja athygli eftirlitsmanns 

verkkaupa á ósamræminu, og mun hann leysa úr málinu að höfðu samráði við 

hönnuði.  Athygli er vakin á því að verktaki skal bera allan aukakostnað sem 

hægt er að rekja til þess að verkstjóri sé ekki nægilega vel inni í 

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

hönnunargögn áður en að viðkomandi verkþætti kemur og uppgötvi hann 

augljós misræmi skulu þau tilkynnt til fulltrúa verkkaupa án tafar. 

Til undirbúnings gerðar handbókar verksins skal verktaki halda til haga skrá 

yfir alla hluti sem notaðir eru í byggingunni og afhenda verkkaupa sem 

heildarhandbók í lok verks. Sem hluta af vistvænni vottun byggingarinnar 

er verkkaupa skylt að safna saman viðeigandi upplýsingum um bygginguna 

og þau efni sem í hana eru notuð. Yfirlit yfir þau helstu atriði sem um 

ræðir er að finna hér að neðan.  Um er að ræða upplýsingar t.d. í tilfelli 

linoleum dúks um tegund og tegundarheiti, litanúmer, framleiðanda, 

innflytjanda, þykkt efnis, viðhaldsleiðbeiningar framleiðanda, vottanir o.s.frv..  

Þau atriði úr 7. kafla verklýsingarinnar sem verkaupi gerir kröfu um að séu 

meðfylgjandi og innihaldi að lágmarki upplýsingar á við þær sem vísað er til í 

dæminu hér að ofan eru m.a. eftirfarandi: 

• glugga- og hurðakerfi 
• gler 
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• hurða- og gluggabúnaður 
• klæðningarkerfi 
• málningarefni og kerfi 

Gerðar eru ríkar kröfur til þeirra efna sem notuð eru í byggingunni og þá 

sérstaklega á takmörkun/lágmörkun á notkun rokgjarnra lífrænna 

efnasambanda (Organic Volatile Compound) og allra efna / vara sem 

mögulega innihalda slík efnasambönd. Velja skal byggingarvörur sem 

innihalda ekkert eða ef þess er ekki kostur sem allra minnst af rokgjörnum 

lífrænum efnasamböndum, þar sem val er á milli efna/vara sem hafa ólíkt 

innihald rokgjarnra efna skal ávallt velja það efni sem hefur lægst innihald 

slíkra rokgjarnra efna. 

Víða í þessum kafla verklýsingarinnar eru birtar teikningar af viðkomandi 

verklýsingar liðum úr teikningasetti arkitekts. Þessar teikningar sem birtast í 

þessum kafla eru einungis til viðmiðunar og glöggvunar og er vísað til 

útboðsteikninga til nánari upplýsingar. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum 

sem á eftir koma  í  kafla  7.0  og  skulu  að  fullu  innihalda allt  það  efni  og  

alla  þá  vinnu  sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við hvern og einn 

verklið í fullu samræmi við verklýsingu og  teikningar, öll  vinna og  efni 

skulu vera í  hæsta gæðaflokki.   Allur kostnaður sem hlýst af kröfum í 

kafla 7.0. og öðrum almennum köflum verklýsingar þessarar skal vera 

innifalin í viðeigandi verkliðum. 

7.0.2 UMHVERFISVOTTUN SKV. BREEAM 

Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun 

samkvæmt BREEAM á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til allrar 

framkvæmdarinnar, þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra verktaka á 

framkvæmdartíma. Í þessu felst að aðalverktaki skuldbindur sig og undirverktaka 

til þess að vinna skv. verklagi sem er 

jafngott eða betra en best þekkist. Verktaki skal vinna samkvæmt virku 

umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og OSHAS 18001. 

Vottun umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg, en ekki skilyrði. 

Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni 
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og tryggja að allir á vinnusvæði (bæði starfsmenn og gestir) þekki og fylgi. 

Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu 

og hann skal einnig sýna umhverfis- og félagslega ábyrgð. Verktaki skal 

staðfesta skriflega, áður en verksamningur er undirritaður, að hann muni uppfylla 

þær kröfur sem gerðar eru varðandi umhverfis- og öryggisstjórnun og umhverfis- 

og félagslega ábyrgð. 

Nánar  er  fjallað  um  kröfur  varðandi  umhverfisvottun  í  kafla  1.0.7  

Umhverfis  og öryggisstjórnun. 

7.0.3 HLUTBUNDIÐ UPPLÝSINGALÍKAN 

Eins og fram hefur komið í almennum kafla/útboðslýsingu verklýsingar þessarar þá 

hafa hönnunargögn hjúkrunarheimilisins á Egilsstöðum verið unnin í hlutbundnu 

þrívíðu upplýsingalíkani og er í líkaninu gerð grein fyrir öllum helstu þáttum 

byggingarinnar á hlutbundnu þrívíðu formi. 

Varðandi nákvæmniskröfur sem gerðar eru til líkansins má segja að líkanið sé 

raunverulegt líkan af fyrirhuguðu mannvirki en í flestum tilfellum er það sett 

fram í 

kvarða 1:50 

og vissir 

þættir í 1:20. 

Bygging

arhlutar eru 

sýndir í 

raunstærð í 

líkaninu og 

raunuppbygg

ingu t.d. eru í uppbyggingu þakfrágangs með torfi tilgreindir allir helstu 

efnisliðir þakuppbyggingarinnar ásamt áætlaðri þykkt þeirra. 

Þær teikningar sem fylgja útboði þessu eru því velflestar 

unnar úr upplýsingalíkaninu.  
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7.0.4 ÁLAGSFORSENDUR Á KLÆÐNINGAR, GLUGGA, 

ÞAKGLUGGA OG HURÐIR OG KRÖFUR TIL VERKTAKA 

7.0.4.0          Umfang 
 

Verktaki skal hanna, láta framleiða og reisa burðarvirki allra klæðninga 

hússins skv. þessari verklýsingu og viðeigandi teikningum arkitekts, hvort 

sem um viðar-, málm- eða glerklæðningar er að ræða. 

Verktaki skal einnig hanna, láta framleiða og reisa alla glugga, þakglugga, 

þakkúpla, reyklosunarlúgur í þaki, flóttalúgur úr lagnagöngum og útihurðir skv. 

þessari verklýsingu og viðeigandi teikningum arkitekts. 

Auk þess skal verktaki hanna, láta framleiða og reisa alla létta útveggi skv. 

þessari verklýsingu og viðeigandi teikningum arkitekts. 

Teikningar arkitekta eru einungis til að lýsa verkefninu og hvernig hönnuðir 

telja að verkefnið verði leyst með hagkvæmum hætti miðað við útlitslega 

þætti, staðlað efni eins og  þess er kostur en sértækt efni þar sem þess þarf og 

til að lýsa óskum verkkaupa.  Verktaki skal útfæra einstök byggingarkerfi í 

heild, þ.m.t. frágang við aðra byggingarhluta, og sjá til þess að allir hlutir þess 

séu í lagi og virki eins og til er ætlast. 

Lýsing   þessi   er   til   viðmiðunar   fyrir   bjóðendur   en   verklýsingar   og   

teikningar framleiðanda, verða að fengnu samþykki verkkaupa og arkitekta 

lagðar til grundvallar verkinu, enda gangi þær ekki skemur en kröfur þær sem 

hér eru fram settar. 

Í verklýsingu hér á eftir gilda lýsingar og kröfur eftir því sem við á, jafnvel þó 

þær séu ekki endurteknar undir hverjum lið. 

Uppsetning allra nauðsynlegra vinnupalla og annarrar aðstöðu til að ljúka verki 

samkvæmt  verklýsingu  þessari  og  allur  tengdur  kostnaður,  skal  vera  

innifalinn  í hverjum verklið eftir því sem við á. 

7.0.4.1          Hönnun og frávik 
 

Við hönnun og útfærslur á verkþáttum skal taka tillit til þess veðurfars sem er á 

Íslandi, slagregns, tíðum skiptum frosts og þíðu, og skafrennings. 

Taka skal tillit til þess að framkvæmd verkþátta á sér stað þegar húsið er 
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óupphitað og verður verktaki  að annast nauðsynlegar varnir og staðbundna 

upphitun ef þess er þörf á þeim tíma. 

Teikningar af verkþáttum sem fylgja þessum útboðsgögnum eru ætlaðar til að 

lýsa fyrir bjóðanda þeim kröfum sem verkkaupi gerir.  Bjóðanda er heimilt að 

nota kerfi frá þeim framleiðanda sem honum þykir hagkvæmast enda uppfylli 

það allar kröfur sem verkkaupi gerir, bæði til útlits, tæknilegra og 

eðlisfræðilegra eiginleika. 

Ekki er krafist fullnaðarhönnunar við 

tilboðsgerð. 

Áður en verkið hefst, eftir að verksamningur er kominn á, skal framleiðandi 

láta gera allar nauðsynlegar teikningar af verkþáttum, svo að augljóslega 

megi gera sér grein fyrir gerð, samsetningu og festingu allra hluta og þéttingu 

og frágangi við aðlæga byggingarhluta. 

Verktaki skal gera allar teikningar sem nauðsynlegt er til að lýsa verkinu í 

heild sinni þannig að hægt sé að yfirfara það af fulltrúum verkkaupa og 

framkvæma eftir samþykktum teikningum. 

Teikningar skulu gerðar með þeim hætti að hægt sé að leggja þær fyrir 

byggingafulltrúaembættið á Egilsstöðum. Verktaki skal leggja fram og árita 

allar teikningar verði þess krafist af Byggingaryfirvöldum. 

Einungis má vinna verkið eftir teikningum sem fulltrúar verkkaupa hafa 

samþykkt. Sérstaklega skal vakin athygli á mikilvægi þess að sýnt sé fram á að 

allar þéttingar séu 

í lagi og samfelldar þannig að hvergi sé gat t.d. fyrir horn glugga eða 

veggja. 

Framleiðandi skal framvísa öllum útreikningum sínum sem lúta að burðarþoli 

og eðlisfræðilegum eiginleikum verkþáttanna og niðurstöðum rannsókna þar 

sem við á, til þess að sýna fram á að hann uppfylli kröfur verkkaupa. Allar 

upplýsingar skulu liggja fyrir áður en vinna við verkþáttinn hefst. 

Verktaki skili verkkaupa 2 eintökum af vinnuteikningum, útreikningum og 

sýnishornum, svo að ráðgjöfum verkkaupa gefist kostur á því að kynna sér 

forsendur verktaka. Gera skal ráð fyrir því að ráðgjafar verkkaupa hafi a.m.k. 

20 virka daga til þess að yfirfara gögnin. 

Vinnuteikningar framleiðenda skulu 
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m.a. sýna: 

• Útlit með málsetningum og sniðmerkingum á yfirlitsblaði, þar sem 

vísað er á skýran hátt í deiliteikningar; 

• Deiliteikningar  í  nægilega  stórum  mælikvarða  (1:5,  1:1),  svo  að  

sjá  megi greinilega samsetningar, festingar, þéttingar, áfellur o.s.frv. 

Allar festingar og þéttingar skulu fylgja verkþáttum til þess að tryggja vandaða 

heildarlausn. 

Áður en smíði hefst skal skila greinargóðri lýsingu, þar sem augljóslega komi 

fram eðli og gæði allra efna í verkþáttunum þ.m.t. yfirborðsefni, áferð og 

vinnuaðferðir sem verktaki hyggst nota. Einnig skal fylgja ítarleg greinargerð 

um hvernig verktaki hyggst tryggja að hann nái fram uppgefnum kröfum, þar á 

meðal skal vera yfirlýsing frá framleiðanda, þar sem sýnt er fram á að 

framleiðslan henti vel við þessar aðstæður og þoli a.m.k. það álag sem upp er 

gefið. 

Verktaki skal tilgreina verkstjóra sem hann hyggst hafa yfir verkinu. Fram skal 

koma reynsla hans af sambærilegum verkum. Val verkstjóra er háð samþykki 

verkkaupa. Verkstjóri skal ætíð vera á viðstaddur framleiðslu verkþátta. 

Verktaki skal gera ráð fyrir því að hann þurfi að endurvinna verkliði, að 

öllu eða einhverju leyti, uppfylli þeir ekki þær kröfur, sem gera verður til 

vandaðrar vöru. Skal hann standa straum af kostnaði, sem slík vinna kann að 

hafa í för með sér. 

Verkkaupi leggur ekki fram neina útreikninga eða hönnun vegna verkþátta, 

aðra en þá sem fylgja þessum útboðsgögnum. Framleiðandi verkþáttar skal 

annast alla nauðsynlega hönnun og útfærslur á því kerfi sem hann hyggst nota 

og skila gögnum skv. kröfum í þessum gögnum. Sama gildir um allar festingar. 

Lausnir sýndar á uppdráttum verkkaupa eru einungis til viðmiðunar fyrir 

bjóðanda og til að lýsa óskum verkkaupa. 

7.0.4.2          Hönnunarforsendur 
 

Verktaki skal byggja þolhönnun klæðninga, glugga, þakglugga, þakkúpla, 

reyklosunarlúga, flóttalúga úr lagnagöngum, útihurða og léttra útveggja á 

Evrópskum þolhönnunarstöðlum og íslenskum þjóðarskjölum og uppfylla 
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kröfur íslenskrar byggingarreglugerðar og annarra reglugerða og ákvæða er 

eiga við um slík mannvirki. Stangist kröfur á, gilda þær kröfur sem settar eru 

fram í þessum gögnum, nema verkkaupi ákveði annað. 

Verktaki skal sjálfur fá samþykki byggingaryfirvalda fyrir hönnun sinni og 

nauðsynlegar vottanir, t.d. Nýsköpunarmiðstöðvar verði gerð krafa um slíkt 

af yfirvöldum.  Verktaki skal leggja fram útreikninga af burðarvirkjum 

klæðninga, glugga, þakglugga, þakkúpla, reyklosunarlúga, flóttalúga úr 

lagnagöngum, útihurða og léttra útveggja verði þess krafist af verkkaupa 

og/eða byggingaryfirvöldum. 

Hanna skal skv, gildandi Evrópustöðlum, íslenskum þjóðarskjölum og 

byggingarreglugerð 112/2012 

Meðhöndlun álags (álagsfléttur) skal vera í samræmi við ÍST 

EN 1990 

Álagsstaðlar og helstu álagsforsendur eru tilgreindar hér að 

neðan. 

Eigið álag 

Eigið álag reiknast samkvæmt; 

ÍST EN 19911-1:1995 - Eurocode 1:  Actions on structures-Part 1-1. 

Densities, self-weight and imposed loads 

Notálag 

Notálag reiknast samkvæmt; 

ÍST EN 19911-1 Eurocode 1:  Actions on structures – Part 1-1. Densities, 

self- weight and imposed loads 

Vindálag 

Vindálag reiknast samkvæmt; 

ÍST EN 19911-4:- Eurocode 1: Actions og structures – Part 1-4: General 

actions-: Wind actions og íslensku þjóðarskjali. 

Viðmiðunargildi vindhraða vref = Cdir*Ctem*Calt*vref,0 = 36 m/s 

Hrýfisflokkur (e. Terrain category II) með húshæð 11,6 m verður 

grunngildi  

vindálags V = 2,0 kN/m2 * Cp 
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Velja skal formstuðla (cP) fyrir ytri og innri vindþrýsting skv. staðlinum. 

Snjóálag 

Snjóálag reiknast samkvæmt; 

ÍST EN 1991-1-3: -Eurocode 1: Actions og structures – Part 1-3: General 

actions- Snow loads og íslensku þjóðarskjali. 

Grunngildi snjóálags er miðað við svæði 3,S = ui * Ce * Ct * Sk 

Ce=0,6, Ct=1,0. Sk=5,0 kN/m2 

Ui er formstuðlar skv, staðlinum. Taka þarf tillit til snjósöfnunar. 

Jarðskjálftaálag 

Jarðskjálftaálag reiknast samkvæmt; 

ÍST EN- 1998-1, Eurocode 8: Design of structures for earthquake 

resistance ásamt íslensku þjóðarskjali 

Miðað er við; 

mikilvægistuðul g = 1,40,  

grunnhröðun, a = 0,05 

og jarðvegsflokk A. 

Mismunahreyfingar 

Vegg- glugga- og hurðakerfi skal þola lóðréttar mismunahreyfingar milli 

aðliggjandi gólfplatna sem nemur 8 mm. 

7.0.4.3          Útbeygjukröfur formbreytingar 

Mestu formbreytingar veggja, glugga og hurða skulu uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar, gr. 8.2.4 og 8.2.5 flokk A. Þá skal miðað við styttri 

leið milli fastpunkta t.d. plötu á plötu og meta skal vegg og glugga saman sem 

vegg. 

Svignun gluggapósta og karma undan uppgefnu álagi má ekki vera meiri en 

1/300 spennivíddar viðkomandi burðarhluta glugga. Svignun má ekki verða til 

þess að gluggapóstar hreinsi sig ekki af vatni þ.e. vatn standi ekki í rennukerfi í 

póstum. 

Að auki skal taka mið af kröfum glerframleiðanda varðandi leyfilega svignun 

á álgluggakerfinu undan uppgefnu álagi, en hún skal þó aldrei vera meira en 
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L/300, þar sem L er sú spennivídd glersins sem minni er, eða 8 mm, hvort gildið 

sem er lægra. 

7.0.4.4          Þéttleiki 

Gerð er krafa um að vegg-, glugga- og hurðakerfi sem heild standist próf 

gagnvart loftleka og vatnsleka jafnvel þó að einstakir staðlaðir kerfishlutar 

hafi staðist prófanir sbr.  að  ofan,  sjá  einnig  lið  7.0.4.6.  Ekki  má  hefja  

framleiðslu  kerfisins  fyrr  en niðurstöður liggja fyrir og verkkaupi hefur 

samþykkt þær. 

7.0.4.5          Varmi 

Veggir, gluggakarmar og millipóstar skulu þannig upp byggðir að alls staðar 

sé rofin kuldabrú, sem slítur í sundur málmhluta glugga, svo að varmaleiðni 

verði takmörkuð eins og nokkur kostur er  á  milli málmhluta innri og ytri 

hluta glugga. Einnig skal takmarka hitaflæði við rúðubrúnir.  Ganga verður 

þannig frá efni, sem notað er til þess að slíta í sundur málmhluta glugga, að 

það verði ekki fyrir áhrifum frá útfjólubláum geislum sólarinnar. Þá skal það 

heldur ekki missa eiginleika sína sem bindiefni málmhlutanna þegar tímar líða. 

Stykkið sem rífur kuldabrúna í ál/trégluggunum skal þola það álag sem getur 

komið á það og skal vottorð þess efnis lagt fram.  Skal framleiðandi framvísa  

vottorðum, sem  sýna  að  fyrirhuguð framleiðsla uppfylli  þær kröfur, sem til 

hennar eru gerðar. 

Framleiðandi skal gera ráð fyrir og sýna á deiliteikningum hvernig hann leysir 

hitahreyfingar verkþátta og annarra aðliggjandi byggingarhluta. Tryggja skal 

að allar hitahreyfingar gerist á hljóðlátan hátt. Reikna skal með mesta 

hitastigsmun í lofti úti frá 

-25°C til +25°C en innihiti frá -10°C til +25°C. Taka skal tillit til upphitunar 

efnis vegna beinnar sólargeislunar. 

Framleiðandi skal láta verkkaupa í té útreikninga, þar sem greinilega kemur 

fram varmaleiðnitap, U-gildi, hvers gluggahluta, karma, pósta, faga, glers, 

svo og vegið meðal kólnunartölu glugga. Vegið meðaltal kólnunartölu karma, 

pósta og glers skal ekki vera hærra en 1,3 W/m2°C. Veggir skulu hafa 

kólnunartölu 0,4 W/m2°C eða lægri skv. byggingarreglugerð, þó er gerð krafa 
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um betra einangrunargildi útveggja sbr. þá einangrun sem skilgreind hér í kafla 

7.1. 

7.0.4.6          Vatn 

Veggja og gluggakerfi skulu standast vatnsþéttleikapróf skv. ÍST EN 

12154:1999 flokk RE1200 eða skv. ÍST EN 12208:1999 flokk E1200 eftir því 

sem við á. 

Gerð er krafa um að veggja og gluggakerfi sem heild standist próf gagnvart 

vatnsleka jafnvel þó að einstakir staðlaðir kerfishlutar hafi staðist prófanir. 

Ekki má hefja framleiðslu kerfisins fyrr en niðurstöður liggja fyrir og verkkaupi 

hefur samþykkt þær. 

Prófa skal skv. með stöðugum þrýstingi (static pressure) og með breytilegum 

þrýstingi (dynamic condition of air pressure). 

Vatn sem hugsanlega kemst inn í pósta og karma skal veitt út aftur um þar 

til gert rennukerfi. Rennukerfið skal vera þannig að vatn eigi greiða leið um 

það. Samsetningar þar sem þverpóstar koma í langpósta skulu vera þéttar með 

tryggum hætti. Samsetningar skulu þola hreyfingar sem búast má við án þess að 

leka. 

Eins skal útfærsla á þéttingum á milli gluggaeininga undir stálrömmum leiða 

vatn út aftur svo og annarsstaðar þar sem gengið er frá álgluggakerfinu. 

7.0.4.7          Hljóð 

Efni og frágangur skal vera á þann veg að veðurhljóð t.d. frá vindhviðum og 

úrkomu séu sem minnst inni í húsinu. Láréttir eða lítið hallandi fletir í ytri 

klæðningum s.s. vatnsbretti skulu þannig gerðir að ekki stafi frá þeim hávaði 

vegna rigningarvatns sem lekur á þá. Þessu má ná t.d. með því að líma aftan á 

þá hljóðeinangrandi efni eða að nota þar til gerðar álplötur. Sérstaka aðgát skal 

hafa við frágang þakbrúna og úthorna. 

Lofthljóðeinangrunargildi fyrir veggi og glugga skal ekki vera lakara en 

svo að það uppfylli ákvæði reglugerðar um hávaða nr. 933/1999 og þær kröfur 

sem tilgreindar eru í þessari verklýsingu. Miða skal við flokk fyrir hávaðalitla 

vinnustaði. 
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7.0.4.8          Eldur 

Eldvarnir skulu vera í samræmi við teikningar og þær útfærslur sem þar koma 

fram (sjá einnig bygginganefndarteikn.). 

7.0.4.9          Annað 

Koma skal í veg fyrir það að útfelling myndist á veggja og gluggahlutum og 

setji varanlegt mark á þá og aðra byggingarhluta. 

Framleiðandi skal sýna hvernig hann hyggst fá nægilega jarðtengingu milli 

málmhluta og veggja og glugga og sjálfrar byggingarinnar. 

Tryggja skal að ekki verði um tvímálmvirkni að ræða í veggjum og gluggum 

eða milli einstakra hluta veggja og gluggakerfa eða annarra aðliggjandi 

byggingarhluta. 

7.0.4.10        Gæðatrygging 

Framleiðandi skal framvísa vottorðum frá framleiðendum hinna ýmsu efna, 

sem hann hyggst nota við framleiðslu, uppsetningu og frágang verkþátta. 

Greinilega skal koma fram efnasamsetning hinna ýmsu hluta og eiginleikar 

þeirra við ólík skilyrði, efnasamsetningu, leiðbeiningar framleiðanda um 

notkun og niðurstöður prófanna úr stöðluðum prófum og annað sem máli 

skiptir. 

Einungis mega vanir fagmenn vinna við undirbúning verkþátta og skal verktaki 

framvísa lista yfir starfsmenn sem hann hyggst láta vinna verkið, þar sem 

fram komi reynsla þeirra af sambærilegum verkum. 

Framleiðandi skal láta í té þau gæðavottorð, sem verkkaupi krefst, sem sýni að 

verkþættir, efni og aðferðir, uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar og 

upp eru taldar í lýsingu þessari. Skulu vottorðin gefin út af rannsóknarstofum, 

sem verkkaupi viðurkennir. 

Leiki einhver vafi á því að efni uppfylli þær kröfur, sem til þess eru gerðar eftir 

uppsetningu, getur verkkaupi látið taka verkið upp til öryggis. Verkkaupi 

áskilur sér rétt til þess að láta fara fram rannsókn á efnum á rannsóknarstofu. 

Leiði slík rannsókn í ljós framleiðslugalla eða að efnið uppfylli ekki kröfur 

verkkaupa eða viðeigandi staðla, skal verktaki standa straum af kostnaði sem 

hlýst af slíkri rannsókn. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingabæklinga framleiðanda fyrir allar þær 
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vörur, sem tilgreindar eru á teikningum og fyrirhugað er að nota í þessu 

verki. Fram skulu koma allir tæknilegir eiginleikar vörunnar. Ennfremur skal 

verktaki leggja til afrit af þeim stöðlum sem vísað er til í gögnum og 

uppdráttum. 

7.0.4.11        Almennt um framkvæmd, efni og vinnu 

Öll samskipti verktaka og verkkaupa, er varða hönnun verktaka á 

byggingarvirkjum, skulu vera skrifleg, þ.á.m. fyrirspurnir, ákvarðanir og 

staðfestingar. 

Framleiðendur skulu ganga frá öllum hlutum á tryggilegan hátt í hentugum 

hlífðarumbúðum, áður en vörurnar fara frá verksmiðju. Gluggahlutir skulu 

geymdir á byggingastað í umbúðum þannig að þeir verði ekki fyrir 

skemmdum áður en þeir eru settir upp og fara þar eftir leiðbeiningum 

framleiðanda, þá skal verktaki tryggja öryggi þeirra fram að afhendingu og 

notast við viðeigandi varnir til að varan afhendist ósködduð. Við afhendingu 

verkþátta og fylgihluta skal verktaki afhenda fulltrúa verkkaupa tilsvarandi 

ítarlegan lista yfir þá hluti sem afhentir voru og skulu þeir fara sameiginlega 

yfir þann lista. 

7.0.4.12        Viðhald og hreinsun 

Auk þess að láta verkkaupa í té skriflegar leiðbeiningar um uppsetningu 

verkþátta skal verktaki láta verkkaupa í té viðhaldsgögn, þar sem lýst er efnum 

og aðferðum við umhirðu glugga og rekstur. Í gögnunum skulu vera: 

• Tæknilegar upplýsingar varðandi efni sem notuð eru í verkþætti, 

samsetningar og við frágang; 

• Listi yfir alla hluti, sem við koma verkþáttum, festingum og 

þéttingum þeirra (partalista); 

• Upptalning yfir þá hluti í verkþættinum, sem gera má ráð fyrir að þurfi 

að sinna reglubundnu viðhaldi á. Skal þar koma fram staðsetning slíkra 

hluta á greinargóðum teikningum, nafn framleiðanda, auk heimilisfangs 

og síma þeirra framleiðenda eða umboðsaðila, sem útvegað geta efnin. 

Einnig skal koma fram lýsing á því hvernig að viðhaldinu skal staðið; 

• Fullkomið  teikningasett,  þar  sem  greinilega  komi  fram  hvernig  

verkið  hafi endanlega verið   útfært,   hafi   breytingar   átt   sér   
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stað   frá   upphaflegum verkteikningum. 

• Allar verkteikningar af verkinu á tölvutæku formi á geisladisk sem 

settur er upp með skipulegum hætti og auðvelt er að gera sér grein fyrir 

á fljótlegan hátt hvar upplýsingar er að finna. 

Skal öllum þessum upplýsingum safnað í eitt aðgengilegt hefti, og séu 

tæknilegar upplýsingar varðandi gler þar á meðal. Upplýsingunum skal skilað í 

tvíriti. 

7.0.5 UMHVERFISTEFNA 

Verktaki skal setja sér umhverfisstefnu varðandi val á byggingarefnum og 

leitast við að velja vistvæn efni, vísað er til lýsinga í kafla 7.0.1 og 7.0.2 og 

einnig til kafla 1.0.7 

Umhverfis og öryggisstjórnun. Í stefnunni skal m.a. eftirfarandi koma fram: 

• Að leitast sé við að velja efni framleidd í heimabyggð, 

ef kostur er 

• Að leitast sé við að  velja efni sem hlotið hafa vottun fyrir 

ábyrgð/sjálfbærni (responsible sourcing of materials), t.d. timbur með 

vottun samkvæmt FSC, SFI, PEFC eða sambærilegt, malarefni úr  

námum sem hafa farið í  mat á umhverfisáhrifum, o.s.frv. 

• Að stuðlað sé að endurnotkun efna. 

• Að lögð sé áhersla á endurnýtingu efna. 

• Að lögð sé áherslu á að draga úr úrgangi og auka endurvinnslu. 

• Að forðast sé að notkun eiturefna og dregið sé eins og kostur er úr 

notkun hættulegra efna. 

• Að litið sé til endingartíma efna við efnisval. 

Verktaki skal skila til eftirlitsaðila áður en verk er hafið lista yfir öll eiturefni 

og hættuleg efni ásamt öryggisblöðum fyrir öll efnin. 

Verktaki skal velja efni skv. umhverfisstefnu sinni og rökstyðja skriflega 

efnisval sitt og skila til verkkaupa til samþykktar. 

Leitast skal við að velja timbur til framkvæmdarinnar sem hlotið hefur vottun 

sbr. FSC, CSA,  SFI  með  CoC,  PEFC  (eða  sambærilegu),  eða  timbur  

sem  er  endurnýtt. Ennfremur skal timburframleiðandi hafa öll tilskilin leyfi 
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til þess að selja timbur úr þeirri skógrækt sem um ræðir. Verktaki skal 

rökstyðja skriflega val á timbri og skila rökstuðningi til verkkaupa til 

samþykktar. 
 

7.1 MÚRVERK 

7.1.0 ALMENN ATRIÐI 

Allir tvöfaldir úrveggir eru með sjónsteypuáferð að utan. Ýmist er ytri steypukápa 

með venjulegri grárri steypu eða hvítri steypu. Sjónsteypuáferð á útveggjum skal 

vera standandi 1“x6“ furuborða áferð. Furuborð skulu valin í samráði við 

eftirlitsmann og arkitekt. 

Útlit fullunninnar múrhúðunar skal vera hreint og flekklaust. 

Yfirborðsáferð skal vera kornuð og óregluleg útihúðun.  Yfirborðið má hafa korn 

og ójöfnur, allt að 2mm frávik frá múrfletinum. 

Yfirborð múrhúðunar skal vera sprungulaust. Hárfínar sprungur, 0,1mm sem 

málning fyllir, eru þó leyfilegar. 

Múrhúðunin skal þola högg, spark og togálag í múryfirborðinu. Auk þess skal 

hún þola vatns-, frosts-, og kemiskt álag, veðrun og annað álag sem umhverfið 

býður uppá, með undantekningu af óvenjulegu álagi, t.d. óvirkum niðurfallsrörum. 

Múrinn skal alls staðar hafa góða viðloðun og skal verkinu þannig hagað að 

sprungumyndun eigi sér ekki stað. 

Allan múrhúðunarsand skal sigta. Múrhúða skal með fullri afréttingu. 

Heildarmúrþykkt skal vera um 20mm. 

Múrhúðun utanhúss má ekki framkvæma í skínandi sól, regnviðri, frosti eða þegar 

hætta er á næturfrosti. 

Múrhúðuninni skal haldið hæfilega rakri eftir því sem við á, á 

hörðnunartímanum, til að fyrirbyggja samdráttarsprungur og los. 

Á hörðnunartímanum skal hlífa múrnum gegn veðurálagi, t.d. mikilli 

útþurrkun, háu eða lágu hitastigi, slagregni, eða öðru því, sem gæti rýrt gæði 

múrsins. 

Gera skal varúðarráðstafanir þannig að vatn frá þaki, vinnupöllum og 

sambærilegu verði ekki leitt að fullfrágengnum múrhúðuðum flötum. 
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Þar sem farið er fram á sérstaka sílanmeðferð múrhúðaðra flata skal fara eftir 

fyrirmælum framleiðanda sílanefnisins. 

7.1.1 FRÁGANGUR TVÖFALDRA SJÓNSTEYPTRA ÚTVEGGJA 

Alla sjónsteypta fleti skal vatnsverja. 

Allir sýnilegir steyptir veggir eru með svokallaðri sjónsteypuáferð sem verktaki 

skal leggja grunninn að í mótauppslætti. 

Verktaki skal hreinsa steypuklepra og óhreinindi af öllum veggflötum og slípa 

brúnir þar sem þess er þörf. Slípun skal framkvæma með steini handvirkt, en ekki 

með slípirokk o.þ.h. Verktaki skal síðan háþrýstiþvo allan flötinn með 400-500 

bara þrýstingi, eða það miklum þrýstingi að allur sementsslammi og himnur yfir 

loftbólugötum hreinsist burt. Veggur skal síðan sýruþvegin með ”BETONGET” 

(fæst hjá Slippfélaginu). Múra skal í kónagöt með Redirepp 45, frostfríu efni 

eða sambærilegu (fínt hraðefni). Við viðgerð á göllum í steypu og fylling í stórar 

loftbólur skal nota sama sement og sand (nota skal kvartssand) og í steypu til að 

fá sama lit og er í sjónsteypufletinum. Haft skal samráð við eftirlitsmann um 

þessar aðgerðir. Að lokum skal verktaki filtera flötinn. Krafist er vandaðra 

vinnubragða og einsleitrar áferðar á hinum tilbúna fleti. 

Filtering skal vera unnin sem hér segir: Veggir heilfilteraðir með sementsblöndu 

(ekki með sandi útí) skafið og þvegið jafn óðum þannig að múr sitji bara eftir í 

viðgerðarflötum. Nota skal sömu gerð af sementi og er í steypu til að fá sama lit. 

Verktaki skal gera prufu 20-30m2  til samþykktar hjá fulltrúum verkkaupa 

áður en vinna hefst. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó fermetrar (m2) af fullfágengnum þvegnum og 

vatnsfælubornum steyptum flötum mældum upp að teikningum.  Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

Uppsetning og frágangur loka í kónagöt úr steyputappa og samlitum múr er 

innifalinn í einingaverði steypumóta, sjá verklýsingu verktaka lið nr.  2.1.  

Efnisliður lokana er hinsvegar magntekinn hér stykki (stk.).  
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7.1.2 FRÁGANGUR EINFALDRA SJÓNSTEYPTRA ÚTVEGGJA 

Alla sjónsteypta fleti skal vatnsverja. 

Allir sýnilegir steyptir veggir eru með svokallaðri sjónsteypuáferð sem verktaki 

skal leggja grunninn að í mótauppslætti. 

Verktaki skal hreinsa steypuklepra og óhreinindi af öllum veggflötum og slípa 

brúnir þar sem þess er þörf. Slípun skal framkvæma með stein handvirkt, en ekki 

með slípirokk o.þ.h. Verktaki skal síðan háþrýstiþvo allan flötinn með 400-500 

bara þrýstingi, eða það miklum þrýstingi að allur sementsslammi og himnur yfir 

loftbólugötum hreinsist burt. Veggur skal síðan sýruþvegin með ”BETONGET” 

(fæst hjá Slippfélaginu). Múra skal í kónagöt með Redirepp 45, frostfríu efni 

eða sambærilegu (fínt hraðefni). Við viðgerð á göllum í steypu og fylling í stórar 

loftbólur skal nota sama sement og sand (nota skal kvartssand) og í steypu til að 

fá sama lit og er í sjónsteypufletinum. Haft skal samráð við eftirlitsmann um 

þessar aðgerðir. Að lokum skal verktaki filtera flötinn. Krafist er vandaðra 

vinnubragða og einsleitrar áferðar á hinum tilbúna fleti. Filtering skal vera unnin 

sem hér segir: Veggir heilfilteraðir með sementsblöndu (ekki með sandi útí) 

skafið og þvegið jafn óðum þannig að múr sitji bara eftir í viðgerðarflötum. Nota 

skal sömu gerð af sementi og er í steypu til að fá sama lit. 

Verktaki skal gera prufu 20-30m2  til samþykktar hjá fulltrúum verkkaupa 

áður en vinna hefst. 

    Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó fermetrar (m2) af fullfágengnum þvegnum og 

vatnsfælubornum steyptum flötum mældum upp að teikningum.  Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

Uppsetning og frágangur loka í kónagöt úr steyputappa og samlitum múr er 

innifalinn í einingaverði steypumóta, sjá verklýsingu verktaka lið nr.  2.1.  

Efnisliður lokana er hinsvegar magntekinn hér stykki (stk.). 

7.1.3 EINANGRUN OG MÚRHÚÐUN SÖKKLA 

Sökklar sem standa uppúr jörðu skulu einangraðir og múrahúðaðir. Einangra 

skal utan á sökkulveggi með 50 mm einangrun, u.þ.b 600mm niður eftir sökkli 
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og múrhúða yfir sbr. 7.1.0.  

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó fermetrar (m2) af fullfágengnum þvegnum og 

vatnsfælubornum steyptum flötum mældum upp að teikningum.  Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

Uppsetning og frágangur loka í kónagöt úr steyputappa og samlitum múr er 

innifalinn í einingaverði steypumóta, sjá verklýsingu verktaka lið nr.  2.1.  

Efnisliður lokana er hinsvegar magntekinn hér stykki (stk.). 

7.1.4 EINANGRUN Á KJALLARAVEGGI OG AÐRA VEGGI AÐ 

JÖRÐ 

Eftir viðgerð og yfirborðsmeðhöndlun á sökkulveggjum kjallara og þeim 

veggjum 1. og 2. hæðar sem liggja að jörð skulu þeir einangraðir með 100mm 

þykkri hágæða plasteinangrun, lágmarks rúmþyngd skal vera 26 kg/ m³, U- gildi 

skal ekki vera lakara en 0,36 W/m2K. 

Einangrunarplötum skal raða þannig, að samskeyti platna séu slétt og ekki 

myndist ójöfnur og bil milli platna. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðenda 

varðandi festingarfyrirkomulag. Plötur skal líma upp með múr eða þar til gerðu 

lími. Einangrunarplötur má ekki dýfla á vegg.  Undir einangrun skal tjarga veggi 

með tveimur lögum af heitu asfalti, ca 1,5-2,0 kg/m2og skal asfalt innifalið í verði 

einangrunar. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m²) uppdíflaðar einangrunar með tjörgun undir. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang. 

7.1.5 TAKKADÚKUR Á KJALLARAVEGGI OG AÐRA VEGGI AÐ 

JÖRÐ 

Utan á einangrun kjallaraveggja sem og allra annarra veggja að jörð skal setja 

vandaðan takkadúk sem ver einangrun/vegg fyrir vatni og þrýstingi. Að 

ofanverðu kemur til þess gerður plastprófíll sem tjargast við steypu og lokar fyrir 

vatnsstreymi að ofanverðu í einangrun. Umræddur  plastprófíll  festist  við  
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takkadúk  og  í  vegg  eftir  leiðbeiningum framleiðanda. Sökkuldúkur skal vera 

heill frá toppi og niður og einungis skarast lóðrétt. Bent er á sökkuldúk t.d. frá 

K.Richter gerð 080253 eða sambærilegt. Innifalið í verði skal einnig vera tjörgun á 

alla veggi að jörð undir takkadúk með tveimur lögum af heitu asfalti, ca 1,5-2,0 

kg/m2og skal asfalt innifalið í verði takkadúks. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m²) takkadúks með tjörgun undir. Innifalið í 

einingaverði skal vera öll vinna, takkadúkur, tjara, lím, plastlisti, festingar og það 

sem til þarf til við fullnaðarfrágang verkþáttarins. 

7.1.6 EINANGRUN OG MÚRHÚÐUN ÚTKRAGANDI GÓLFPLATNA 

Undir útkragandi gólfplötur skal einangra með þar til gerðu útveggjamúrkerfi sem 

samanstendur af að lágmarki 180mm hágæða plasteinangrun og 20mm múrhúðun, 

frágangur skal vera skv. viðurkenndu og reyndu múrkerfi sbr. lýsingu 7.1.0. Dæmi 

um útkragandi gólfplötur er t.d. ofan við aðalinngang og undir hluta eldhúss 3. 

hæðar. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó fermetrar (m²) fullkláraðs einangraðs og 

múrhúðaðs flatarmælt af teikningum arkitekta. Innifalið í einingaverði skal vera 

allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn.  
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7.2 TRÉVERK 

7.2.0 ALMENNT 

Tréverk  í  hjúkrunarheimilinu á  Egilsstöðum  felst  aðallega  í  nokkrum  

afmörkuðum þáttum sbr. eftirfarandi: 

• Frágangur kanta á sjónsteyptum veggjum 

• Frágangur við þakglugga 

• Handlistar á svalahandriðum 

Allt efni sem notað er við almennt tréverk utanhúss skal vera fura, 4. flokkur eða 

betra. Kasta skal frá timbri sem er áberandi lélegt og kvistótt.  Timbrið má alls 

ekki vera gegnumsprungið og trefjahalli má ekki vera meiri en 1:5.  Velja skal 

kvistlítið timbur og mega kvistir á kanthlið ekki vera yfir 50% af breidd kantsins.  

Ekki má vera mygla eða grágeit í timbrinu. Allt timbur skal vera gagnvarið með 

umhverfisvænum hætti sbr. takmörkun rokgjarna efna sjá lið 7.0.1, nema 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa liggi fyrir um annað. 

Efni sem notað er í viðarplanka skal vera viður unninn úr skandinavísku timbri, 

Lerki. Allur krossviður utanhúss skal vera rakaþolinn, WBP = Weather and 

Boil Proof skv. S6566.  Krossviður sé rakaþolinn vatnslímdur grenikrossviður 

gerð II-IV skv. finnskri flokkun, t.d. Schauman Plywood Combi II-IV, eða annar 

sambærilegur að mati verkkaupa. Verja skal krossvið fyrir úrkomu á verkstað. 

Styrkleiki skal vera P30 samkvæmt skandinavískum viðmiðunum eða betra, allur 

krossviður skal uppfylla staðal EN 636-3. Á allan krossvið sem nota á utanhúss 

skal bera á viðurkennda viðarvörn. 

Allir festivinklar og málmar til festinga skulu vera úr ryðfríum efnum s.s. 

heitgalvanhúðuðu stáli.   Allir naglar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðuð eða 

úr ryðfríum málmum.  Mikilvægt er að huga vel að tvímálmvirkni 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 verkkaupa. Sjá ennfremur kafla verkfræðinga 2.4 varðandi stálvirki. 

Alls staðar þar sem timbur eða málmur koma að steini, skal setja asfaltpappa á 

milli. 

Minnt er á kröfu um takmörkun á notkun rokgjarnra efna eins og fram kemur í 
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kafla 7.0.0 og á það við um allt það efni sem notað er við verkið sem tiltekið er 

í þessum kafla. Mikil áhersla er lögð á að ákvæðum takmörkunar um rokgjörn efni 

sé fylgt til hins ýtrasta   enda   er   um   að   ræða   eitt   af   lykilatriðum   varðandi   

umhverfisvottun byggingarinnar. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.2.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum sem 

á eftir koma  í  kafla  7.2  og  skulu  að  fullu  innihalda allt  það  efni  og  alla  þá  

vinnu  sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við hvern og einn verklið í 

fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu vera í hæsta 

gæðaflokki. 

7.2.1 FRÁGANGUR Á KÖNTUM SJÓNSTEYPTRA VEGGJA 

Frágangur  ofan  á  steinsteyptum  veggjum  úr  sjónsteypu  skal  vera  í 

samræmi  við  deili  arkitekta.  Ofan  á  vegginn  skal  tryggilega  festa 

gagnvarða sérsniðna lista.  Ofan á lista skal festa 19 mm þykka plötu úr WBP 

krossvið þannig að vatnshalli myndist inn á við.  Ofan á krossvið og leiðara undir 

flasningu úr burstuðu stáli skal síðan leggja eitt lag af tjörupappa (þakpappa) sem 

skal skara og bræða saman á samskeytum. 

Veggbrún skal þá vera tilbúin fyrir lagningu flasningar ofan á þakkant, sjá 

lið 7.3.1. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó lengdarmetri (lm) frágengins þakkants mælt upp 

af teikningum arkitekta.  Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna 

til að fullklára verkþáttinn. 

7.2.2 FRÁGANGUR VIÐ ÞAKGLUGGA 

Frágangur við þakglugga er sýndur á teikningum arkitekta nr. HHE-A-VT_ 

301. Þakgluggar sitja á steyptum veggstubbum sem ganga upp úr steyptri 

þakplötu. Byggja skal upp ásetu undir álflasningu sem málmáfellur frá 

þakgluggum verður síðan tryggilega festar við. Allur frágangur skal taka mið 

af gerð þakglugga og köntum hans. Álflasningum eru gerð skil í lið 7.3.2 og 

þakgluggum í lið 7.5.2. 
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Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) frágangs við þakglugga.  Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.3 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐ 

7.3.0 ALMENNT 

Í kafla 7.0 eru ítarlega raktar hönnunar- og álagsforsendur tengdar hönnun 

verktaka á kerfum klæðninga, glugga, þakglugga, hurða o.s.frv.  Lýsingar þær 

sem fram koma í þessum kafla og snúa að þeim þáttum sem verktaki skal 

hanna eru til hliðsjónar og snúa fyrst og fremst að því að skýra útlitsleg 

markmið hönnunar arkitekta.  Þeir hlutir sem er lýst í þessum kafla eru ýmist 

magnteknir undir viðeigandi lið eða í viðeigandi og samsvarandi liðum 

burðarþolshönnuðar. Verktaki skal samlesa verklýsingarliði í þessum kafla 

með viðeigandi liðum í kafla burðarþolshönnuðar.  Almennt gildir þó að 

magntaka og nánari lýsing efnisgæða stálburðarvirkja er að finna í viðeigandi 

liðum í verklýsingu burðarþolshönnuða. 

Allir hlutir úr málmi sem notaðir verða utanhúss skulu henta vel aðstæðum á 

byggingarstað og með tilliti til þess hvað heppilegast er m.t.t. viðhalds.  

Leita skal til eftirlitsmanns verkkaupa sé um einhver vafaatriði að ræða.   

Allir málmar til festinga skulu ryðfríir, stálgæði AiSi316.   Allt stál skal 

vera heitgalvanhúðað eða ryðvarið á annan þann hátt sem verkkaupi 

samþykkir, þetta á þó ekki við um kortenstál.  Ekki er gert ráð fyrir að til 

kasta málara komi eftir að málmhlutum hefur verið komið fyrir á sínum 

stað, heldur að stálhlífar komi yfirborðsmeðhöndlaðar frá framleiðanda til 

uppsetningar. 

Helstu þættir málsmíði utanhúss sem lýst er í þessum kafla eru eftirfarandi: 

• Áfellur úr lituðu áli ofan á sjónsteypta veggi og neðan við 

þakglugga 

• Útihandrið og handlistar (svalir og flóttabrýr) 

Þakflasningar ofan á veggflötum verða úr lituðu áli og skulu þær koma með 

yfirborðsáferð frá framleiðanda og tilbúnar til niðurlagnar. 

Stál  í  áfellum  skal  vera  galvanhúðað  að  minnsta  kosti  2  mm  að  
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þykkt  með yfirborðsáferð sem háð er samþykki verkkaupa.  Álflasningar 

verða t.d. við þakglugga og skal reikna með 2 mm þykkt. Ryðfrítt burstað stál 

skal vera stálgæði AiS316. 

Handrið á svölum og þaksvölum skal vera galvanhúðað og skal húðun og allur 

annar frágangur taka mið af því að handrið verða í harðgerðu loftslagi (severe 

climate). 

Gæta þarf sérstaklega að vali á festingum með tilliti til þess að koma í veg 

fyrir hugsanlega tvímálmvirkni, sem valdið geta göllum til lengri tíma litið. 

Öll vinna við járn- og blikksmíði skal fagmannlega af hendi leyst og þess gætt 

að umgengni verktaka sé sem snyrtilegust á vinnustað. Sérstök krafa er gerð um 

sléttar og lýtalausar suður. 

Minnt er á kröfu um takmörkun á notkun rokgjarnra efna eins og fram 

kemur í kafla 7.0.0 og á það við um allt það efni sem notað er við verkið 

sem tiltekið er í þessum kafla. Mikil áhersla er lögð á að ákvæðum 

takmörkunar um rokgjörn efni sé fylgt til hins ýtrasta   enda   er   um   að   ræða   

eitt   af   lykilatriðum   varðandi   umhverfisvottun byggingarinnar. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.3.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum 

sem á eftir koma  í  kafla  7.3  og  skulu  að  fullu  innihalda allt  það  efni  og  

alla  þá  vinnu  sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við hvern og einn 

verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu 

vera í hæsta gæðaflokki. 

7.3.1 FLASNINGAR ÚR LITUÐU ÁLI Á SJÓNSTEYPTUM 

VEGGJUM 

Ofan á útveggi úr sjónsteypu skal koma fyrir flasningu úr lituðu áli sbr. 

sérteikningar arkitekta.  Sjá einnig lið 7.2.1 hér að ofan sem lýsir 

undirbyggingu flasningar, flasning skal tryggilega fest og klemmd til að mynda 

þéttan og tryggan frágang. 

Sjá teikningu arkitekts nr. HHE-A-VT_302. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó lengdarmetri (lm) fullfrágengins kants veggja 

mælt upp af teikningum arkitekta.  Innifalið í einingaverði skal vera allt efni 
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og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.3.2 ÁL-FLASNING VIÐ ÞAKGLUGGA 

Allar forsendur hönnunar klæðningarkerfa vísast til kafla 7.0.4. Um er að ræða 

hlífar úr 2mm lituðu áli með sömu yfirborðsáferð og er á álgluggum sbr. lið 7.5.2, 

litur skal vera að vali arkitekts.  Á milli ál-flasninga eininga verði ekki meira en 

3mm bil en 150mm undirlagi úr sama efni verði undir samskeytum skal það vera 

með sömu yfirborðsáferð og flasning. Að öðru leyti vísast til hönnunar- og 

álagsforsenda kerfishönnunar sbr. kafla 7.0.4. 

Sjá teikningu arkitekts nr. HHE-A-VT_301. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá lengdametrar (lm) fullfrágenginnar flasningar hvers 

þakglugga mælt upp af teikningum arkitekta. Innifalið í einingaverði skal vera 

allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.3.3 HANDRIÐ Á SVÖLUM 

Glerhandrið eru  með brjóstvörn, hæð 1100mm frá kláruðum fleti svala, sem skal 

gerð úr heitgalvanhúðuðum stálgrindum festum á stálplötur sem festist framan á 

steypta brún svala. Handriðsgrindurnar skulu smíðaðar úr 35x35mm 

heitgalvanhúðuðum járnprófíl. 

Bil á milli grindar skal aldrei mælast meira en 89mm sbr. gildandi 

byggingarreglugerð. Hver stálgrind skal festast með 12mm flatstáli (hæð flatstáls 

ca. 150mm) á stálplötu sem boltuð er með undirzinkuðum festingum við 

gólfplötubrún.   Vinkilhandlisti skal festur við grind í ca. 3ja hvern tein með 10mm 

stáltein. Hæð á efri brún handlista skal að jafnaði vera 900mm mælt frá kláruðu 

gólfi, efri brún stálgrinda skal vera 1100mm mælt frá kláruðu gólfi en neðri brún 

stálgrinda skal vera í plani við neðri brún stálplötu sem fest er framan á steypta 

milliplötu á gangi. Efri brún stálplötu skal vera að hámarki 2-3mm ofan við 

kláraðan gólfflöt. 

Ekki er heimillt að nota skrúffestingar á milli grindar og handlista og skulu 

handlistar soðnir við grindina og vera þannig órofa hluti af henni, allar suður 
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slípaðar niður þar til að þær eru ósjáanlegar.  Leita skal samþykkis fulltrúa 

verkkaupa fyrir þeim festingum sem verktaki hyggst nota. Verktaki skal leita 

samþykkis fulltrúa verkkaupa fyrir þeim festingum  sem  verktaki  hyggst  nota.  

Verktaki  skal  sérstaklega  gæta  að  því  að skemma ekki sjónsteyptan veggflöt 

við uppsetningu handriðs.  Allt stál, heitgalvanhúðun, stálgæði og festingar skulu 

uppfylla kröfur í kafla 2.4 um stálvirki. 

Handlistar skulu vera settir upp í framhaldi af handriði niður alla úti flóttastiga. 

Þeir skulu vera samskonar og handlistar á handriðum. Skulu þeir vera festir með 

heitgalvan húðuðum vinkilfestingu í vegg. 

Sjá teikningu arkitekts nr. HHE-A-VT_502. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó lengdarmetri (lm) fullfrágengins og uppkomins 

handriðsgrinda annars vegar framan á svalir og hinsvegar ofan á þaksvalir mælt 

upp af teikningum arkitekta. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna 

til að fullklára verkþáttinn. 

7.3.4 LOKUN EINANGRUNARBILS VIÐ ÞAKKANTA 

Við útveggi skal verktaki setja galvaniseraða blikkplötu beygða i vinkil 

200x200x0.7mm sem lokar yfir einangrun og myndar undirlag fyrir þakpappa. 

Renning skal festa i vegg og plötu með skrúfum eða nöglum . 

Sjá teikningu arkitekts nr. HHE-A-VT_301. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó lengdarmetri (lm) fullfrágengins og uppkomins 

handriðsgrinda annars vegar framan á svalir og hinsvegar ofan á þaksvalir mælt 

upp af teikningum arkitekta.  Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til 

að fullklára verkþáttinn.  
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7.4 MÁLUN 

7.4.0 ALMENNT 

Almennt 

Verktaki skal sílanbaða alla steypta fleti utanhúss. Verkið skal unnið skv. 

teikningum og verklýsingu þessari. 

Í framkvæmdinni og einingaverðum fellst allt sem nauðsynlegt er til þess að 

gera verkinu að fullu skil í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg 

efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega 

getið. 

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar 

fagvenjur og metnað. 

Áður en sílanböðun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir og lausir við efni 

sem skaðleg eru málningu. 

Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir 

fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. 

Verktaki skal nota ábreiðslur til þess að verja undirlag og umhverfi gegn 

slettum. Ábreiðslur skal fjarlægja að verki loknu. Ekki verður greitt sérstaklega 

fyrir ábreiðslur. 

Krafist verður að verktakinn sjái ávallt um, að allir efnisafgangar verði 

fjarlægðir jafnóðum, svo ekki verði að fundið. 

Ath.  við  glugga  og  klæðningar  skal  sérstaklega  varast  að  sílanhúða  út á  

þéttiborða gluggans eða forveðraðar zinkáfellur. 

Frágangur í verklok 

Áður en verktaki skilar verkinu skulu allir efnisafgangar, vinnupallar og 

ábreiðslur vera fjarlægðar af verkstað. Bletti og slettur skal fjarlægja. Gler í 

gluggum skal hreinsa og þvo með viðeigandi efni. 

Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað. 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða 

meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa. Öll efni skal geyma á þéttu 
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og öruggu undirlagi. Þess skal vandlega gætt að raki og óhreinindi komist ekki 

að efni, sem valdið getur skemmdum. 

Málningarfötur, dósir, hreingerningarefni og. þess háttar má ekki setja þar sem 

þau geta valdið skaða. 

Málningarvörur og önnur efni má ekki tæma í niðurföll á vinnustað.  Þeim skal 

safnað í þar til ætluð ílát og fjarlægð af byggingarstað. 

7.4.1 VATNSÞÉTTING Á STEIN, 2 UMF. (SÍLAN HÚÐUN) 

Á alla múrhúðaða fleti utanhúss, skal að loknum viðgerðum og hreinsun, bera 

eina umferð af monosilan 40%, þannig að himna myndist á veggnum, og skal þess 

vandlega gætt að hvergi verði blettir útundan.Sprauta skal efninu með mjög lágum 

þrýstingi þvert yfir lóðrétta fleti með 20-30 sm millibili. Lárétta eða lítt hallandi 

fleti skal sílanbaða ríkulega. Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sól eða í 

rigningu. Flöturinn skal vera þurr til að ná sem mestu ísogi. Efnið má ekki komast 

í snertingu við vatn eða vatnsgufu fyrir notkun. 

Efnisnotkun skal vera a.m.k. 0,2 l/m3 miðað við sléttan flöt. Eftir sílanböðun skulu 

líða a.m.k. 5 klst. þar til vatn má komast í snertingu við efnið. 

Ekki má sílanbaða við lægra hitastig en 5°C og skal flöturinn sem silanbaða á 

vera a.m.k. 3°C yfir daggarmörkum lofts meðan á verki og þornun stendur. 

Fari monosilan á gler, tré, málm eða aðra staði þar sem ekki á að nota efnið skal 

hreinsa það strax af með spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó lengdarmetri (lm) fullfrágengins og uppkomins 

handriðsgrinda annars vegar framan á svalir og hinsvegar ofan á þaksvalir mælt 

upp af teikningum arkitekta.  Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til 

að fullklára verkþáttinn 

7.5 GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR 

7.5.0 ALMENNT 

Um er að ræða álglugga og álhurðir er settir skulu í eftir á og einnig 

bílskúrshurð og vísast til kafla 7.0.4 varðandi hönnunar og álagskröfur glugga 
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og útihurða. 

Teikningar arkitekta eru einungis til að lýsa verkefninu og hvernig hönnuðir 

telja að verkefnið verði leyst með hagkvæmum hætti,  miðað er við að staðlað 

efni sé notað í velflestum tilfellum en þó er gerð krafa um að þar sem veggir 

og gluggar koma ekki hornrétt hvor að öðrum sé útbúinn sérstakur 

gluggaprófíll. Prófílar sem teiknaðir eru eru einungis til að lýsa uppbyggingu 

kerfisins. Verktaki skal útfæra kerfið í heild, þ.m.t. frágangi við aðra 

byggingarhluta, og sjá til þess að allir hlutar þess séu í lagi og virki eins og til 

er ætlast og jafnframt taka fullt tillit til allra þeirra útlitslegu þátta sem lýst er á 

teikningum arkitekta. 

Verklýsingar og teikningar framleiðanda, verða að fengnu samþykki 

verkkaupa lagðar til grundvallar verkinu, enda gangi þær ekki skemur en 

kröfur þær sem hér eru fram settar (sjá kafla 7.0.4). 

Gerð er krafa um að valið sé gluggakerfi þar sem ekki er greinanlegur 

útlitslegur munur á föstum og opnanlegum fögum, opnanleg fög séu með gleri 

utan á ramma og rammi þ.a.l. ekki sjáanlegur. Allar deiliteikningar arkitekta 

eru til viðmiðunar. Framleiðandi gluggakerfisins skal fullvinna deililausnir og 

teikningar í samræmi við útlitslegar kröfur settar fram á teikningum arkitekta. 

Skal sú vinna framleiðanda innifalin í tilboðsverði. Framleiðandi glugganna 

skal veita a.m.k. 10 ára ábyrgð á gluggakerfi. Allar festingar og þéttingar, 

sem nauðsynlegar eru til þess að ganga endanlega frá gluggum, þ.m.t. 

þakgluggum, skulu innifaldar í tilboðsverði viðkomandi glugga. Allt gler og 

ísetning þess skal innifalið í tilboðsverði viðkomandi glugga. Verktaki skal 

reikna með því að þurfa að stáldraga gluggapósta sumstaðar til að uppfylla 

vindálagskröfur og takmarka stærðir gluggapósta. Á  það  sérstaklega við  á  

hornum  útskotsglugga og  hugsanlega við anddyri. Allur hurða og 

gluggabúnaður skal vera innifalin í einingaverðum. 

Kröfur til einangrunargildis og sólarvarnar glers í gluggum koma fram undir lið 

7.6.1. Minnt er á kröfu um takmörkun á notkun rokgjarnra efna eins og fram 

kemur í kafla 7.0.1 og á það við um allt það efni sem notað er við verkið 

sem tiltekið er í þessum kafla. Mikil áhersla er lögð á að ákvæðum 

takmörkunar um rokgjörn efni sé fylgt til hins ýtrasta   enda   er   um   að   ræða   

eitt   af   lykilatriðum   varðandi   umhverfisvottun byggingarinnar. 
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Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.5.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum 

sem á eftir koma  í  kafla  7.5  og  skulu  að  fullu  innihalda allt  það  efni  og  

alla  þá  vinnu  sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við hvern og einn 

verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu 

vera í hæsta gæðaflokki. 

7.5.1 ÁLKERFISGLUGGAR MEÐ EINANGRUNARGLERI 

Álgluggar og tengdar glerjaðar álhurðir skulu vera úr samstæðu og vönduðu 

viðurkenndu kerfi sem stenst íslenskar aðstæður sbr. hönnunar- og 

álagskröfur sem koma fram í kafla 7.0.4. 

Ganga skal frá gluggum og hurðum að utan og innan í samræmi við 

leiðbeiningar framleiðanda og til að ná fram útlitslegum kröfum sem fram 

koma á deiliteikningum arkitekta. Um er að ræða frágang af nokkrum 

mismunandi gerðum. 

Um er að ræða glugga og hurðir aðallega af tveimur gerðum sem skulu vera 

úr kerfi sem byggist upp af álburðarprófílum með tvöföldu gleri og állokum 

yfir samskeytum. Ekki er heimilt að notast við kerfi sem krefst tvöföldun 

gluggapósta á samskeytum glugga. 

Gluggar sem festast framan á stálburðarvirki skulu vera úr nettu álkerfi, t.d. 

Reyers eða sambærilegt í samræmi við álagsforsendur. 

Gluggar sem mynda útskotsglugga herbergja skulu vera úr burðargóðu álkerfi 

t.d. Reyers eða sambærilegt í samræmi við álagsforsendur. 

Sérstök athygli er vakin á að þar sem veggur og gluggakerfi mætast ekki undir 

réttu horni er gerð krafa um sérsniðna horn- og kannt prófíla og 

sérsniðnar/formaðar einangraðar áláfellur á milli glugga eins og sýnt er á 

teikningum. Dæmi um slíkar aðstæður eru hvöss úthorn með gluggum og skal 

þá gluggaáfella fylgja formi og flötum veggja fyrir ofan og neðan.  Einnig má 

nefna þau svæði þar sem gluggi kemur að vegg sem ekki er hornréttur á 

gluggaflöt sem og lóðréttar tengingar á milli glugga eins og t.d. við anddyri, sjá 

nánar á teikningum arkitekta.  Allur slíkur frágangur skal vera hluti af 

tilboði verktaka. 

Opnanleg fög skulu vera með stormjárni úr ryðfríu stáli, efnisgæði AiSi316, 
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með burstaðri áferð, þar sem gerð er krafa um björgunarop skal búnaður á 

glugga taka mið af því. Minnt er á kröfu um að ekki sé greinanlegur útlitslegur 

munur á föstum og opnanlegum fögum. Þá er gerð krafa um að állok 

(glerlistalok) séu af tveimur gerðum og að lárétt lok séu grennri en lóðrétt lok 

og að lóðrétt lok séu almennt um tvöföld dýpt láréttra loka. Í efri og neðri 

brún álgluggaloka skal gluggaframleiðandi útbúa og koma fyrir innfeldum og 

samlitum állokum sem falla í lóðrétt lok uppi og niðri svo að skordýr og raki 

komist ekki inn í lok, drengöt með skordýraneti skulu vera í neðri lokum. 

Í borðstofum vistmanna eru sýnd opnanleg fög.   Á opnanlegum fögum í 

efri hluta glugga skal verktaki koma fyrir rafstýrðum innbyggðum 

kerfismótorum af vönduðustu gerð sem eru hluti af vottaðri kerfilslausn 

gluggans og með innfelldum lögnum að og frá mótorum.   Mótorar skulu 

tengdir við brunaviðvörunarkerfi og einnig vera fjarstýrt frá innfelldum rofa í 

vegg sbr. lýsingu og teikningar raflagnahönnuðar, allur stjórnbúnaður er háður 

samþykki fulltrúa verkkaupa og skal vera af vönduðustu gerð. Tryggja skal að 

við opnun mótora náist að lágmarki 2 m² reyklosunarop. Tengingar og 

raffæðing að og frá mótorum er hluti af verklýsingu og magntöku 

raflagnahönnuðar.  Sérstaklega skal að því gætt að þeir mótorar sem boðnir eru 

anni því álagi sem á þeim verður og þeirri stærð glugga sem gert er ráð fyrir. 

Kröfur til einangrunar- og sólarvarnargildis glers koma fram undir 

lið 7.6.1. 

Vísað er til gluggateikningar arkitekts nr. HHE-A-VT_402 til 405 og 

sérdeiliteikninga arkitekts t.d. nr. HHE-A-VT_301. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er stykki glugga (stk.) mælt upp af teikningum arkitekta.  

Þar sem hurðir eru hluti af gluggum skulu þær innifaldir í glugga sbr. 

teikningu arkitekts. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að 

fullklára verkþáttinn, þ.m.t. rafmagnsmótorar þar sem það á við. 

7.5.2 ÞAKGLUGGAR ÚR ÁLKERFI MEÐ EINANGRUNARGLERI 

Koma skal fyrir þakglugga ofan á steinsteypta kanta sem ganga upp úr 

steyptum þakplötum. Þakgluggi skal vera gerður úr álkerfi og glerjaður í 
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samræmi við aðra glugga byggingarinnar t.d. sbr. kerfisglugga í útskotum.  

Verktaki skal bjóða reynda og vandaða kerfislausn sem stenst þær aðstæður 

og veðurfarsleg skilyrði sem eru á Egilsstöðum, mikil áhersla er lögð á þessa 

kröfu. 

Þakgluggi skal vera typpingslaga. 

Sjá gluggateikningar arkitekts nr. HHE-A-VT_402 til 405 og sérdeiliteikninga 

arkitekts t.d. nr. HHE-A-VT_301. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk.) þakglugga skv. gluggayfirliti arkitekta. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.3 ÁL OG STÁLÚTIHURÐIR 

Um er að ræða einfaldar og tvöfaldar hurðir ýmist úr áli eða stáli úr samstæðu 

og vönduðu viðurkenndu kerfi sem stenst íslenskar aðstæður sbr. áðurnefndar 

hönnunar og álagskröfur sem koma fram í kafla 7.0.4. 

Álhurðir 

Til þess að tryggja samstætt kerfi og sömu yfirborðsáferð efna er gerð krafa 

um að útihurðir úr áli sem lýst er í þessari lýsingu og tengdur 

hurðarumbúnaður komi frá framleiðanda glugganna. 

Vakin er athygli á að útihurðir eru ýmist glerjaðar með tvöföldu gleri eða með 

einangruðum álspjöldum í stað glerja. Kröfur til glers koma fram undir lið 7.6.1. 

Þar sem sýndar eru álplötur skulu þær vera í sama lit og með sömu áferð og 

karmar og hurðarrammi, þá skal einangraða álspjaldið vera útfært með þeim 

hætti að fremri flötur þess sé í plani við hurðarramma og myndi þannig 

samfelldar flöt og liggi ekki innar en ytra byrði hurðarramma. 

Hafa ber í huga að hurðir í almenningsbyggingum þurfa að þola mikla áraun 

og skal framleiðandi taka tillit til þess varðandi útfærslur sínar. Á teikningum 

framleiðanda skulu koma fram öll þau atriði sem taka þarf ákvörðun um. 

Sjá hurðateikningu arkitekts nr. HHE-A-VT_401. 

Stálhurðir 

Verktaki skal leggja til og setja upp stálhurðir. Hurðirnar skal smíða skv. 
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yfirliti á teikningu arkitekta. Hurðirnar skulu vera eldvarnarhurðir úr stáli og 

afhendast ísettar með öllum búnaði og þéttilistum. Brunaþol skal vera EICS 60. 

Uppsetning, festingar og annar nauðsynlegur búnaður, skal vera skv. nánari 

fyrirmælum framleiðanda. Skulu hurðir  uppfylla  kröfur  brunamálastofnunar 

um  gerð,  frágang,  þéttingar  og  annað. Almenn hljóðeinangrunarkrafa til 

stálhurða er Rw’≥ 32 dB. 

Stálkarma og hurðir skal sprautulakka á verkstæði skv. lýsingu í kafla 7.4.1 um 

málun stálhurða. Litur skal vera skv. nánari fyrirmælum arkitekts. 

Frágangur karms skal vera með þeim hætti að fúga myndist á milli karms og 

veggjar. Ekki er heimilt að bjóða frágang með yfirfelldum kanti eða gerektum. 

Handföng skulu vera úr burstuðu ryðfríu stáli, efnisgæði AiSi 316. 

Sjá sérteikningu arkitekts HHE-A-VT_401. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er stykki hurða (stk.) skv. útihurðayfirliti arkitekta. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.4 AKSTURSHURÐ Í BÍLSKÚR 

Í dyraop á gafli bílskúrs þar sem gert er ráð fyrir að sjúkrabílar keyri inn 

og út skal verktaki skaffa og setja upp bílgeymsluhurð/flekahurð af 

vönduðustu gerð frá viðurkenndum framleiðanda t.d. hurð af gerðinni 

Hörmann SPU 40 eða sambærilegt. Hæð dyraopa er 3000mm og breidd 

3500mm, hæð frá kláruðu gólfum og upp undir steypta þakplötu er 3250mm. 

Hindrunarlaus hæð opinnar hurðar skal vera 3000mm. 

Hurð skal vera úr lituðum málmsamlokueiningum með pólyúreþaneinangrun, 

litur að vali arkitekts.  Þykkt hurðar skal ákvarðast út frá álags- og 

svignunarkröfum í samræmi við stærð hurðar.  Hurðin skal renna upp og yfir á 

láréttri braut þannig að tilgreind hindrunarlaus opnun náist. 

Hurðinni skulu fylgja öll hurðarjárn, festingar, múrboltar, gúmmíþéttingar, 

kantlistar til hliðar og fyrir ofan og allt það annað sem þarf til að koma hurðinni 

fyrir. 

Setja  skal  hurðaopnara  t.d.  af  gerðinni  Hörmann  SPU  40  eða  
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sambærilegt  og stýrikassa t.d. af gerðinni Hörmann WA 460 eða sambærilegt, 

hurðaopnara skal tengja við hurð og stýrikassa þannig að full stjórnun sé á 

hurðinni. 

Bæði úti og inni skal koma fyrir gulum viðvörunarljósum sem blikka þegar 

hurðin er í notkun, hurðin skal vera útbúin fótósellu þannig að hún stöðvist og 

fari upp sé keyrt undir hurðina þegar hún er á niðurleið. Einnig skal hurðin 

útbúin tímastilli þannig að hún lokist ákveðnum tíma eftir bíl hefur verið ekið 

um hurðina.  Hurðin skal gerð fyrir a.m.k. 

180 þúsund 

opnanir. 

Hurðinni  skulu  fylgja  a.m.k.  3  fjarstýringar  með  batteríum,  stilltar  og  

tilbúnar  til notkunar. Verktaki skal sjá um allar tengingar og stillingar þannig 

að allir hurðinni fylgja séu að virka sem ein heild.  Fæðing rafmagns frá 

aðaltöflu að tengiboxi hurðar er innifalinn í verklið raflagnahönnuða, sjá kafla 

nr. 4. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er stykki hurða (stk.) skv. útihurðayfirliti arkitekta. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.5 REYKÚTLOSUN UPP ÚR ÞAKI 

Ofan á steinsteypta kanta, sem ganga upp úr steyptum þakplötum í stiga- og 

lyftuhúsi, skal verktaki koma fyrir reyklosunarlúgum 1,2*1,2m tengdum 

brunaviðvörunarkerfi sem opnast við brunaboð. Um er að ræða kerfislúgu af 

staðlaðri og vottaðri gerð með rafstýrðum opnunarbúnaði. Raflögn verður 

tengd opnunarbúnaði rammans og skal hún staðsett þannig að hægt sé að 

fjarstýra opnun lúga frá 1. hæð..  Skal verktaki sýna fram á sértæka lausn 

sína og bera undir eftirlitsmann verkkaupa.  Klæða skal ofan á með 

málmáfellum sem felldar verða við reykútloftun og gengið frá við þak.  

Skal verktaki sína fram á að lausn hans sé og haldist þétt.  Mótorar og tjakkar 

lúganna skulu vera hluti af kerfislausn framleiðanda kerfislúganna en öll 

raffæðing og tengingar hluti af verklýsingu raflagnahönnuðar. 

Reykræstilúgur skulu uppfylla  RE 100, SL 2400, T(-15), WL 2600, B 300 
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skv. ÍST EN 12101-2 (29). 

Sjá teikningu arkitekts HHE-A-VT_212. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er stykki reykútlosunarlúga (stk) skv. teikningum arkitekta. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.6 GLER 

7.6.0 ALMENNT 

Í þessu verki er helst um tvöfalt einangrunargler í ýmsum tæknilegum 

útfærslum að ræða  t.d.  í  gluggum,  þakgluggum,  glerveggjum,  hurðum  

o.s.frv.  sbr.  teikningar arkitekta.   Gler og glertegundir skulu uppfylla 

kröfur byggingarreglugerða sem m.a. koma fram í Rb blaði (31).121.3 “Val 

glergerða fyrir húsnæði sem almenningur hefur aðgang að”, þar kemur ítarlega 

fram hvar skal koma fyrir t.d. hertu gleri, t.d. meðfram öllum flóttaleiðum.  

Við gerð tilboðs skal verktaki kynna sér innihald ofangreinds Rb blaðs og 

gera ráð fyrir glergerðum skv. því. 

Tryggt skal að samskonar gler (bæði hvað varðar tæknileg gæði og útlitsleg 

gæði) verði hægt að fá hjá íslenskri glerverksmiðju svo að bregðast megi við 

skjótt þegar um rúðubrot verður að ræða.  Skal verktaki sýna fram á þetta með 

því að leggja fram yfirlýsingu þess efnis frá innlendum glerframleiðanda. 

Allar glerrúður skulu vera algjörlega sléttar og fullkomlega lausar við spé. 

Allir gluggar skulu vera með tvöföldu gleri og þykkt glers skal miða við það að 

uppfylli hönnunar- og álagskröfur sbr. kafla 7.0.4, lágmarksrúðuþykkt sé þó 

hvergi minni en 6mm. 

Minnt er á kröfu um takmörkun á notkun rokgjarnra efna eins og fram 

kemur í kafla 

7.0.1 og á það við um allt það efni sem notað er við verkið sem tiltekið er í 

þessum kafla. Mikil áhersla er lögð á að ákvæðum takmörkunar um rokgjörn 

efni sé fylgt til hins ýtrasta   enda   er   um   að   ræða   eitt   af   lykilatriðum   

varðandi   umhverfisvottun byggingarinnar. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.6.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum 
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sem á eftir koma  í  kafla  7.6  og  skulu  að  fullu  innihalda allt  það  efni  og  

alla  þá  vinnu  sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við hvern og einn 

verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu 

vera í hæsta gæðaflokki. 

7.6.1 TVÖFALT EINANGRUNARGLER Í GLUGGUM OG HURÐUM 

Allir gluggar skulu vera glerjaðir með tvöföldu gleri. 

Vegið meðaltal varmaflutningsstuðla, sbr. ÍST EN 673, fyrir gler og karma 

glugga skal vera lægra en U = 1,3 W/m2K. Gler skal hafa U-gildi ekki lakara 

en 1,1 W/m2K og skal gera ráð fyrir nægjanlegu loftbili á milli glerja til að það 

náist. 

Glereiginleikar skulu vera þannig að a.m.k. 60% dagsbirtu (light 

transmittance), sbr. ÍST EN 410, komist inn um gluggarúður. Gluggarúður 

skulu veita að lágmarki Rw = 36 dB í lofthljóðeinangrun.  Ytra gler í 

gluggarúðum skal vera gegnsætt (clear) sólstopp- gler með sólarstuðli (solar 

factor transmittance), sbr. ÍST EN 410, sem er ekki hærri en 40% (þ.e. hlutfall 

af sólarhita á gluggarúðu sem kemst í gegnum rúðu). Gluggarúður með 

sólstoppgleri skulu vera með innbrenndri endurkastshúð með sem minnstum lit. 

Öryggisgler (samlímt hert gler) skal vera í gluggum sem ná niður að gólfi og 

gluggum næst  útihurðum  í  samræmi  við  kröfur  sem  framkoma  í  

ofangreindu  Rb  blaði. Öryggisgler skal uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar og ennfremur sömu kröfur og fram koma hér að ofan 

fyrir venjulegt gler. 

Í gluggum við hæðaskil t.d. á hæðarskilum á milli herbergja vistmanna sem og 

á hæðarskilum á milli setustofa og borstofa skal gera ráð fyrir sprautulökkuðu 

hertu “emelit” gleri sem uppfyllir E30 brunaskilgreiningu.  Einnig skal gera ráð 

fyrir að þó nokkuð af gluggum sé með E30 gleri. E30 gler er merkt á 

gluggateikningum arkitekta. 

Magnmæling 

Allur kostnaður við gler og glerjun glugga, útihurða og þakglugga skal 

innifalinn í einingarverðum viðkomandi liða í kafla 7.5 hér að framan. 
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7.6.2 HERT GLER Í SKÍFUM 

Brjóstvörn á steyptum svölum út frá setustofum og á þaksvölum 3. hæðar 

skal vera skal vera brjóstvörn úr hertum glerskífum sem hengdar eru utan á 

stálburðarvirki sbr. lýsingu 7.3.3. 

Á svölum skulu hertar glerskífur sem ná ca. 1100mm upp fyrir steyptan 

gólfflöt,   Á þaksvölum skulu hertar glerskífur ná 1200mm upp fyrir kláraðan 

flöt þaksvalagólfs. Efri brún glerskífa skulu mynda jafna og slétta lárétta brún 

og skal mesta bil á milli glerja vera 20mm. 

Brjóstvörn skal byggð upp af að 2x8mm hertum glerskífum með 1,44mm 

þykkri glærri öryggisfilmu á milli laga. Þykkt glers hér að ofan er 

lágmarksþykkt til að uppfylla álagskröfur í kafla 7.0. 

Brúnir glers skulu slípaðar og öll göt frágengin áður en gler er hert, samræma 

skal að fullu gatstærðir, fóðringar, staðsetningar og fjölda gata með festingum 

áður en framleiðsla glers eða festinga hefst. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar glerskífa (m²). Innifalið í einingaverði skal vera 

allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 
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7.7 ÞAKFRÁGANGUR 

7.7.0 ALMENNT 

Þakfrágangur þaka hjúkrunarheimilis er með ýmsu móti, hér á eftir verður 

rakið yfirlit yfir gerðir þaka sem nánar er lýst síðar í þessum kafla verklýsingar. 

Sá háttur er hafður á í þessari verklýsingu og í samræmi við uppbyggingu þaka 

í hinu hlutbundna líkani að hver þakgerð er magntekin sem ein 

heildaruppbygging hverrar gerðar, t.d. “viðsnúin þök með torffrágangi”, 

kröfum til einstakra efna sem notuð eru í hverri þakgerð er lýst sérstaklega. 

Nánari upplýsingar um uppbyggingu hverrar tegundar þakfrágangs er að finna 

í liðum verklýsingu þessarar hér á eftir og á teikningum arkitekta, stutt 

samantekt á helstu þakgerðum er eftirfarandi: 

• Á þaki yfir 2. og 3. hæð hjúkrunarheimilis er þakfrágangur á torfþaki 

með vatnsheldum og vatnsfráhrindandi dúk yfir einangrun og endanlegt 

yfirborð er lagt úthagaþökum (7.7.1). 

• Þök yfir lyftukjarna eru léttbyggt og einangrað með samlokueiningum, 

endanlegur frágangur þeirra þaka er pappalagður (7.7.3). 

Minnt er á kröfu um takmörkun á notkun rokgjarnra efna eins og fram 

kemur í kafla 7.0.0 og á það við um allt það efni sem notað er við verkið 

sem tiltekið er í þessum kafla. Mikil áhersla er lögð á að ákvæðum 

takmörkunar um rokgjörn efni sé fylgt til hins ýtrasta   enda   er   um   að   ræða   

eitt   af   lykilatriðum   varðandi   umhverfisvottun byggingarinnar. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.7.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum 

sem á eftir koma  í  kafla  7.7  og  skulu  að  fullu  innihalda allt  það  efni  og  

alla  þá  vinnu  sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við hvern og einn 

verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu 

vera í hæsta gæðaflokki. 

Helstu efnisliðir lághallandi þaka eru eftirfarandi: 

Þakpappi 

Vatnsþéttilag skal vera asfaltbundið.  Asfaltið skal vera blandað með SBS 

polymerum (Styren Butadien Styren).  Magn SBS skal vera a.m.k. 12% og 
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heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 8,5 kg/m2.   

Þéttilagið skal vera byggt upp af tveimur lögum af asfaltdúk, sem heilsoðinn 

er saman með eldi.  Ekki verður leyft að hella með heitu asfalti undir 

þéttidúk sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó framleiðandi segi annað.  Vanda 

skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig að hvergi 

séu blettir sem ekki hafi soðist saman.  Steypta fleti þar sem dúkur heillímist á 

skal grunna með viðeigandi grunni sem framleiðandi dúksins leggur til. Bæði 

þéttilög skulu liggja samsíða hallastefnu þaksins/svalanna þannig að vatn eigi 

greiðari leið að niðurföllum.   Neðra lag/lög mega vera með polyesterstyrkingu 

eða polyester- og glerfiltstyrkingu, og hafi a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

• Togþol 5 cm rennings, langs/þvers 500/500 N 

• Rifstyrkur langs/þvers 30/30 N 

• Brotlenging langs/þvers 30/30 % 

• Götunarmótstaða 600 N 

• Beygjuþol um ø30 mm öxul á 3 sekúndum -15°C 

• Sérstakt suðuasfalt á öllu neðra yfirborði. 

• Yfirborð dúks er sendið 

Efra lagið skal   vera   með   polyesterfilt   (PF) styrkingu, sem hafi a.m.k. 

eftirfarandi eiginleika: 

• Togþol 5 cm rennings, langs/þvers  500/500 N 

• Rifstyrkur langs/þvers 50/50 N 

• Brotlenging langs/þvers 30/30 % 

• Götunarmótstaða  600 N 

• Beygjuþol um ø30 mm öxul á 3 sek -15°C 

• Sérstakt suðuasfalt á neðra borði. 

• Dúkur sem  hulinn  er  af  fargi sé með sendnu yfirborði, sýnilegur 

dúkur sé með þar til gerðum "stengranulat" í yfirborði, litur að vali 

arkitekts. 

Bæði neðra lag og yfirlag skulu heilsoðin (eldsoðin) á flötinn og skal skörun og 

annar frágangur  vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.  Dúkurinn nái 

að niðurföllum, upp á og yfir kanta, fram á brúnir og undir áfellur veggja.  

Dúkinn skal skara undan vatnshallanum.  Allur frágangur sé í samræmi við 
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fyrirmæli framleiðanda.  Magn dúks sem fer upp á kanta í þakgerðum 

byggingarinnar er ekki magntekinn sérstaklega en skal innifalinn í verði 

þakgerðar. 

Dúkinn skal ekki  leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer 

niður fyrir 3 °C.  Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna dúk sem ekki uppfyllir 

allar kröfur sem nota á við þessar aðstæður.  Einungis kunnáttumenn mega 

vinna við dúklögn og gerðar eru miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki skal 

leggja fram lista yfir verk sem dúkmaður hefur unnið við krefjist 

eftirlitsmaður verkkaupa þess.  Þar sem unnið er með opinn eld skal hafa tiltæk 

slökkvitæki af viðurkenndri gerð og ekki má vera meira en eitt ár frá síðustu 

skoðun tækjanna. 

Taka skal mið af leiðbeiningum framleiðanda þakefna og hafa samráð við 

eftirlitsmann verkkaupa ef um vafaatriði er að ræða. Verktaki skal veita að 

lágmarki 10 ára ábyrgð á allri vinnu og öllu efni, sem hann leggur til verksins. 

Rásaður drendúkur 

Ofan á fullfrágenginn pappalagðan þakdúk skal setja rásaðan stefnuvirkandi 

drendúk (skriðdúk). Samskeyti dúks skal skara sbr. leiðbeiningar framleiðanda. 

Hluti regnvatns fer niður í gegnum einangrun og drendúk og rennur á yfirborði 

dúksins að niðurföllum. 

Einangrun á  þökum 

Ofan  á  fullfrágenginn,  þakdúklagðan  flöt  skal  setja  tvö  lög  af  

hágæða  (high performance)  plasteinangrun a.m.k. 300 kPa með hámarks 

mögulegu einangrunargildi. Plasteinangrunarplötur skulu vera með mjúkum 

brúnum.  Samskeyti efra og neðra lags skal skara sbr. leiðbeiningar 

framleiðanda . Yfir hjúkrunarheimili skal þykkt einangrunar vera að 2x100mm 

og þekja allan þakflötinn, reiknað U-gildi byggingarhluta miðað við 

ofangreinda uppbyggingu er 0,18 W/m²K.  Yfir útskotsgluggum skal þykkt 

einangrunar vera 1x80mm. Uppkantar við þakglugga skulu einangrast með 

sambærilegri einangrun undir dúk, þykkt 50 mm. 

Jarðvegsdúkur/drendúkur 

Þegar lögn einangrunar á þaki hefur verið lokið að fullu skal setja eitt lag af 
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drendúk (geo-tekstildúk) úr polyesterfilti 250 g/m³ t.d. Dupont Typan, Fibertex 

type F.2.B. eða sambærilegt. Leggja skal dúkinn jafnt yfir allan þakflötinn og 

skal skara langhliðar hans um minnst 300 mm. Gæta skal þess að dúkurinn rifni 

ekki áður en gangstéttarhellum og/eða öðrum frágangi verður komið fyrir ofan 

á dúknum.  Þar sem dúkurinn kemur á þakflöt sem verður lagður með torfi 

skal brettast upp á hlið dúks upp undir endanlegt yfirborð  torfs. Við  

meðhöndlun  og  útlagningu  dúksins  skal  fylgja  fyrirmælum framleiðanda 

nákvæmlega. 

Vatnsþéttur þakdúkur 

Ofan á glerfilt kemur vatnsþéttur þakdúkur t.d. Aquazone frá Kingspan eða 

sambærilegur.   Dúkur skal lagður yfir einangrun, öll samskeyti skal 

yfirlappa um að lágmarki 300mm á öllum hliðum og köntum þannig að hann 

myndi órofa heild yfir allan flötinn og út fyrir brúnir. Dúk skal líma upp á kanta 

og undir þakáfellur og ganga frá eins og teikningar sýna, sérstaklega er minnt á 

það hér að dúkurinn fer undir áfellur á þakgluggum. Hann skal lagður af 

reyndum iðnaðarmönnum sem hafa sérhæft sig í að vinna á þessu sviði og 

sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðanda þakdúksins..   Við meðhöndlun 

og útlagningu dúksins skal fylgja fyrirmælum framleiðanda til hins ýtrasta. 

Takkadúkur 

Á þakfleti sem á skal leggja torf, setja skal vandaðan takkadúk ofan á 

jarðvegsdúk t.d. frá K.Richter gerð 080253 eða sambærilegt.  Takkadúkurinn 

skal vera samfelldur og þekja allan flötinn sem skal torfleggja.  Takkadúk 

skal leggja þannig að skálar hans snúi upp og haldi þannig vatni að sandi undir 

torfi, allar brúnir skal skara. 

Sandlag 

Á þakfleti sem á skal leggja torf, skal setja að jafnaði 60mm þykkt sandlag 

ofan á takkadúk. Kornastærð skal vera 0-8mm.   Sandlaginu skal dreifa jafnt 

yfir yfirborð þakflatarins og mynda sléttan láréttan flöt sem undirlag undir 

moldar- og torflög. 

Farg úr torfi 

Ofan á sandlag skal koma fyrir 3 lögum af torfi. Neðsta- og mið torflag 
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skulu vera á hvolfi og þjóna þeim tilgangi að vera moldarlag. Gerð neðsta og 

mið torflags skulu vera venjulegar “túnþökur” sem skornar eru af sérræktuðum 

túnum, gerð efsta túnþökulags skal vera “úthagaþökur”, úthagaþökur eru 

skornar af sjálfgróandi valllendi og innihalda einungis íslensk grös og 

blómplöntur. 

Farg úr gangstéttarhellum 

Ofan á sand skal setja góðar gangstéttarhellur og skal miða við að þær 

verði af stærðinni 60x400x400 mm og að þær verði lagðar beint ofan á 

jarðvegsdúk. 

7.7.1 ÞAK MEÐ TORFFRÁGANGI 

Á þaki yfir 2. og 3. hæð er þakfrágangur með vatnsþéttum þakdúk yfir 

einangrun, endanlegt yfirborð er lagt torfi með úthagaþökum. Uppbygging 

þessara þaka skal vera með eftirfarandi hætti: 

• Tvöfalt lag af asfaltbundnum þakdúk sem einnig nær upp á kanta og 

upp undir áfellur 

• Skriðdúkur 

• Tvö lög af hágæða plasteinangrun (minnst 180mm) 

• Vatnsþéttur þakdúkur 

• Jarðvegsdúkur/drendúkur 

• Takkadúkur 

• Sandur (60mm) 

• Farg úr torfi (3 lög af torfi, efsta lag úthagatorf) 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó fermetrar (m²) fullfrágengins þakflatar með 

torffrágangi, mælt upp af teikningum arkitekta.  Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.7.2 ÞAK MEÐ HELLUFRÁGANGI 

Hluti þaks út af svölum salar 2 og 3. hæðar er með vatnsþéttum þakdúk yfir og 

endanlegu yfirborði lagt með fargi úr gangstéttarhellum, þakflötur lagður 
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úthagatorfi er umhverfis þakflöt klæddan með hellufrágangi. Uppbygging 

þaks skal vera með eftirfarandi hætti: 

• Tvöfalt lag af asfaltbundnum þakdúk 

• Skriðdúkur 

• Tvö lög af hágæða plasteinangrun (minnst 180mm) 

• Vatnsþéttur þakdúkur 

• Jarðvegsdúkur/drendúkur 

• Takkadúkur 

• Sandur (60mm) 

• Farg úr gangstéttarhellum (60mm) 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er nettó fermetrar (m²) fullfrágengins þakflatar með 

hellufrágangi mælt upp af teikningum arkitekta.  Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.7.3 FRÁGANGUR UPPKANTA VIÐ ÞAKGLUGGA OG 

REYKRÆSTILÚGUR 

Á uppkanta við þakglugga og reykræstilúga skal einangra með 50 mm 

einangrun. Einangrun skal ná undir ál áfellur við glugga.  Kantar eru 

pappalagðir og skal dúkleggja yfir einangrun með vatnsþéttum dúk sem skeytist 

með dúk á þaki.  Festingum undir ál áfellur er lýst í kafla 7.3.2. 

Magnmæling 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetrar (lm) uppkomnum frágangi.  Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 
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_________________________________________

___________________

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, Húsbygging, HHE-02

TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið
Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, Húsbygging, HHE-02,
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

_________________________________________

_________________________________________

________________

________________

______________________



NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Frágangur útveggja
7.1.1 Frágangur tvöfladra sjónsteyptra útveggja 224 m² 4.022 kr. 900.928 kr.
7.1.2 Frágangur einfaldra sjónsteyptra útveggja 64 m² 4.022 kr. 257.408 kr.
7.1.3 Einangrun og múrhúðun sökkla 192 m² 15.678 kr. 3.010.176 kr.
7.1.4 Einangrun á kjallaraveggi og aðra veggi að jörð 487 m² 6.315 kr. 3.075.405 kr.
7.1.5 Takkadúkur á kjallaraveggi og aðra veggi að jörð 487 m² 2.300 kr. 1.120.100 kr.
7.1.6 Einangrun og múrhúðun útkragandi gólfplatna 129 m² 18.315 kr. 2.358.972 kr.

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 10.722.989 kr.

7.2 Tréverk
7.2.1 Frágangur á köntum sjónsteyptra veggja 320 lm 2.808 kr. 898.560 kr.
7.2.2 Frágangur við þakglugga

ÞG-01 1 stk 167.920 kr. 167.920 kr.
Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 1.066.480 kr.

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Flasningar úr lituðu áli á sjónsteyptum veggjum

Einangruð flasting við sökkul undir gluggum 50 lm 8.908 kr. 445.400 kr.
Einangrun flasting á úthornum glerveggja 21 lm 9.700 kr. 203.700 kr.

7.3.2 Ál-flasning við þakglugga
ÞGL-01 20 lm 6.589 kr. 131.780 kr.

7.3.3 Handrið á svölum 63 lm 135.887 kr. 8.560.881 kr.
Handlistar á úti flóttastigum 37 lm 32.780 kr. 1.212.860 kr.

7.3.4 Lokun einangunarbils við þakkant 320 lm 3.489 kr. 1.116.480 kr.
Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 11.671.101 kr.

7.4 Málun
7.4.1 Sílanböðun steyptra útveggja 1.467 m² 708 kr. 1.038.636 kr.

Kafli 7.4 Málun samtals: 1.038.636 kr.

7.5 Gluggar og útihurðir
7.5.1 Álkerfisgluggar með einangrunargleri

GL 01 30 stk 171.321 kr. 5.139.630 kr.
GL 02,03 32 stk 348.390 kr. 11.148.480 kr.
GLV-01 2 stk 705.870 kr. 1.411.740 kr.
GLV-02 1 stk 542.080 kr. 542.080 kr.
GLV-03 2 stk 725.000 kr. 1.450.000 kr.
GLV-04 1 stk 1.809.192 kr. 1.809.192 kr.
GLV-05 1 stk 1.933.800 kr. 1.933.800 kr.
GLV-06 1 stk 5.190.416 kr. 5.190.416 kr.
GLV-07 1 stk 701.800 kr. 701.800 kr.
GLV-08 1 stk 1.679.809 kr. 1.679.809 kr.
GLV-09 1 stk 165.880 kr. 165.880 kr.
GLV-10 1 stk 785.400 kr. 785.400 kr.
GLV-11 1 stk 1.744.820 kr. 1.744.820 kr.
GLV-12 1 stk 691.152 kr. 691.152 kr.
GLV-13 1 stk 681.265 kr. 681.265 kr.
GLV-14 1 stk 502.040 kr. 502.040 kr.

TILBOÐSSKRÁ
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GLV-15 1 stk 609.001 kr. 609.001 kr.
GLV-16 1 stk 739.500 kr. 739.500 kr.
GLV-17 1 stk 1.554.400 kr. 1.554.400 kr.
GLV-18 1 stk 1.247.000 kr. 1.247.000 kr.
GLV-19 1 stk 540.750 kr. 540.750 kr.
GLV-20 1 stk 4.805.300 kr. 4.805.300 kr.
GLV-21 1 stk 1.969.100 kr. 1.969.100 kr.

7.5.2 Þakgluggi úr álkerfi með einangrunargleri
ÞGL-01 1 stk 4.536.990 kr. 4.536.990 kr.

7.5.3 Ál og stál útihurðir
ÚH 01 - einföld, 1,05*2,2 1 stk 256.256 kr. 256.256 kr.
ÚH 02 - tvöföld ójöfn, 1,65*2,2 1 stk 497.564 kr. 497.564 kr.
ÚH 03 - einföld, 0,95*2,2 1 stk 249.654 kr. 249.654 kr.

7.5.4 Aksturshurð í bílskúr
ÚH 04 - innkeyrsluhurð, 3,5*3,0 1 stk 1.155.000 kr. 1.155.000 kr.

7.5.5 Reykútlosun upp úr þaki 2 stk 420.324 kr. 840.648 kr.
Kafli 7.5 Gluggar og útihurðir samtals: 38.290.557 kr.

7.6 Gler (kostnaður inn í verði glugga)
7.6.1 Tvöfalt einangrunargler í gluggum og hurðum m² 0 kr.
7.6.2 Hert gler í skífum m² 0 kr.

Kafli 7.6 Gler samtals: 0 kr.

7.7 Þakfrágangur
7.7.1 Þök með torf-frágangi 1.406 m² 27.425 kr. 38.567.778 kr.
7.7.2 Þök með hellu-frágangi 141 m² 17.850 kr. 2.518.635 kr.
7.7.3 Frágangur uppkannta, þakglugga og lúga

Uppkannta 320 lm 8.632 kr. 258.960 kr.
ÞGL-01 30 lm 9.632 kr. 288.960 kr.
Reyklúga lyftuhús 5 lm 9.632 kr. 48.160 kr.
Reyklúga stigahús 5 lm 9.632 kr. 48.160 kr.
Kafli 7.7 Þakfrágangur samtals: 41.730.653 kr.

104.520.416 kr.KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 Aðstaða og jarðvinna kr.
2 Burðarvirki kr.
3 Lagnir kr.
4 Rafkerfi kr.
5 Frágangur innanhúss kr.
6 Laus búnaður (ekki hluti af útboði) kr.
7 Frágangur utanhúss kr. 0 kr.
8 Frágangur lóðar (ekki hluti af útboði) kr.
9 Aukaverk kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: kr. 0 kr.

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími:

Bréfsími:

Undirskrift bjóðanda:

_________________________________________

___________________

Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, Húsbygging, HHE-02

TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið
Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, Húsbygging, HHE-02,
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

_________________________________________

_________________________________________

________________

________________

______________________



NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Frágangur útveggja
7.1.1 Frágangur tvöfladra sjónsteyptra útveggja 224 m² 0 kr.
7.1.2 Frágangur einfaldra sjónsteyptra útveggja 64 m² 0 kr.
7.1.3 Einangrun og múrhúðun sökkla 192 m² 0 kr.
7.1.4 Einangrun á kjallaraveggi og aðra veggi að jörð 487 m² 0 kr.
7.1.5 Takkadúkur á kjallaraveggi og aðra veggi að jörð 487 m² 0 kr.
7.1.6 Einangrun og múrhúðun útkragandi gólfplatna 129 m² 0 kr.

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 0 kr.

7.2 Tréverk
7.2.1 Frágangur á köntum sjónsteyptra veggja 320 lm 0 kr.
7.2.2 Frágangur við þakglugga

ÞG-01 1 stk 0 kr.
Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 0 kr.

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Flasningar úr lituðu áli á sjónsteyptum veggjum

Einangruð flasting við sökkul undir gluggum 50 lm 0 kr.
Einangrun flasting á úthornum glerveggja 21 lm 0 kr.

7.3.2 Ál-flasning við þakglugga
ÞGL-01 20 lm 0 kr.

7.3.3 Handrið á svölum 63 lm 0 kr.
Handlistar á úti flóttastigum 37 lm 0 kr.

7.3.4 Lokun einangunarbils við þakkant 320 lm 0 kr.
Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0 kr.

7.4 Málun
7.4.1 Sílanböðun steyptra útveggja 1.467 m² 0 kr.

Kafli 7.4 Málun samtals: 0 kr.

7.5 Gluggar og útihurðir
7.5.1 Álkerfisgluggar með einangrunargleri

GL 01 30 stk 0 kr.
GL 02,03 32 stk 0 kr.
GLV-01 2 stk 0 kr.
GLV-02 1 stk 0 kr.
GLV-03 2 stk 0 kr.
GLV-04 1 stk 0 kr.
GLV-05 1 stk 0 kr.
GLV-06 1 stk 0 kr.
GLV-07 1 stk 0 kr.
GLV-08 1 stk 0 kr.
GLV-09 1 stk 0 kr.
GLV-10 1 stk 0 kr.
GLV-11 1 stk 0 kr.
GLV-12 1 stk 0 kr.
GLV-13 1 stk 0 kr.
GLV-14 1 stk 0 kr.

TILBOÐSSKRÁ
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GLV-15 1 stk 0 kr.
GLV-16 1 stk 0 kr.
GLV-17 1 stk 0 kr.
GLV-18 1 stk 0 kr.
GLV-19 1 stk 0 kr.
GLV-20 1 stk 0 kr.
GLV-21 1 stk 0 kr.

7.5.2 Þakgluggi úr álkerfi með einangrunargleri
ÞGL-01 1 stk 0 kr.

7.5.3 Ál og stál útihurðir
ÚH 01 - einföld, 1,05*2,2 1 stk 0 kr.
ÚH 02 - tvöföld ójöfn, 1,65*2,2 1 stk 0 kr.
ÚH 03 - einföld, 0,95*2,2 1 stk 0 kr.

7.5.4 Aksturshurð í bílskúr
ÚH 04 - innkeyrsluhurð, 3,5*3,0 1 stk 0 kr.

7.5.5 Reykútlosun upp úr þaki 2 stk 0 kr.
Kafli 7.5 Gluggar og útihurðir samtals: 0 kr.

7.6 Gler (kostnaður inn í verði glugga)
7.6.1 Tvöfalt einangrunargler í gluggum og hurðum m² 0 kr.
7.6.2 Hert gler í skífum m² 0 kr.

Kafli 7.6 Gler samtals: 0 kr.

7.7 Þakfrágangur
7.7.1 Þök með torf-frágangi 1.406 m² 0 kr.
7.7.2 Þök með hellu-frágangi 141 m² 0 kr.
7.7.3 Frágangur uppkannta, þakglugga og lúga

Uppkannta 320 lm 0 kr.
ÞGL-01 30 lm 0 kr.
Reyklúga lyftuhús 5 lm 0 kr.
Reyklúga stigahús 5 lm 0 kr.
Kafli 7.7 Þakfrágangur samtals: 0 kr.

0 kr.KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Frumhönnun 6 days? Tue 22.1.13 Tue 29.1.13
2 Tímaáætlun 1 day? Tue 22.1.13 Tue 22.1.13
3 Þarfagreining 4 days? Tue 22.1.13 Fri 25.1.13
4 Frumskissur 4 days? Tue 22.1.13 Fri 25.1.13
5 Greina efnisval 4 days? Tue 22.1.13 Fri 25.1.13
6 Frumgreining á tæknilausn 1 day? Mon 28.1.13 Mon 28.1.13 5
7 Frumkostnaðargreining 1 day? Mon 28.1.13 Mon 28.1.13
8 Verkáætlun fyrir hönnun, útboð o 1 day? Tue 29.1.13 Tue 29.1.13 7
9 Gróf áætlun á kostnaði 1 day? Tue 29.1.13 Tue 29.1.13 6

10 Byggingarnefndarsett 32 days? Wed 30.1.13 Thu 14.3.13
11 Tímaáætlun 1 day? Wed 30.1.13 Wed 30.1.13
12 Greining á samskiptum við bygg 1 day? Wed 30.1.13 Wed 30.1.13
13 útreikningar á stærð loftræstisto 1 day? Thu 31.1.13 Thu 31.1.13 12
14 dýpri greining á tæknibúnaði 1 day? Fri 1.2.13 Fri 1.2.13 13
15 Greining á burðarþoli 1 day? Mon 4.2.13 Mon 4.2.13 14
16 Teikningar á helstu lögnum 1 day? Tue 5.2.13 Tue 5.2.13 15
17 Sráningartafla og rýmisnúmer 1 day? Mon 11.2.13 Mon 11.2.13 16
18 úrreikningur á loftun þaka 1 day? Tue 12.2.13 Tue 12.2.13 17
19 Nýting og nýtingarhlutfall lóðar 1 day? Wed 13.2.13 Wed 13.2.13 18
20 Teikningar 21 days Thu 14.2.13 Thu 14.3.13 19
21 Verkteikningar 35 days? Fri 15.3.13 Thu 2.5.13
22 Tímaáætlun 1 day? Fri 15.3.13 Fri 15.3.13 20
23 verkteikningar 22 days Fri 15.3.13 Mon 15.4.13 20
24 útboðsform valið 1 day? Mon 15.4.13 Mon 15.4.13
25 Útboðsgögn 3 days Tue 16.4.13 Thu 18.4.13 23
26 Verklýsing 6 days Tue 16.4.13 Tue 23.4.13 23
27 Kostnaðaráætlun 1 day? Wed 24.4.13 Wed 24.4.13 26
28 Áætlaður verktími 1 day? Thu 25.4.13 Thu 25.4.13 27
29 Verksamningar og annað 5 days Fri 26.4.13 Thu 2.5.13 28
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Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/
Ibúð 301 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286

Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8
5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 9,02 35 110

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 593 1.524

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.570

2 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 9,02 35 110
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 593 1.524

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.570

3 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 615 1.546

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.592

4 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 615 1.546

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.592

5 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 615 1.546

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.592

6 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 805 1.736

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.840

7 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 805 1.736

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.840

8 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 805 1.736

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.840

Herbergi

Herbergi

Herbergi

Herbergi

1 útveggur

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

BYGGINGAHLUTAR

HHE 02 - 1. Hæð - ORKURAMMI
Deild 1

HITATAP

Herbergi

Herbergi

2 útveggir

HERBERGI

Skýringar



9 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 805 1.736

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.840

10 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 805 1.736

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.840

12 Heiti Gólf 0,23 2,2 2,3 5,06 35 41
Loft 0,18 0,00 35 0 133 S 0 133 n 0,8

2,2 2,3 2,6 5,1 13,2 Útveggur 0,35 2,2 2,6 5,72 35 70
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 111 243

Aukaálag v/kaldra flata 3 251

16 Heiti Gólf 0,23 1,7 2,2 3,74 35 30
Loft 0,18 0,00 35 0 95 S 0 95 n 0,8

1,7 2,2 2,51 3,7 9,4 Útveggur 0,35 1,7 2,2 3,74 35 46
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 76 171

Aukaálag v/kaldra flata 3 176

17 Heiti Gólf 0,23 2,6 2,3 5,98 35 48
Loft 0,18 0,00 35 0 151 S 0 151 n 0,8

2,6 2,3 2,51 6,0 15,0 Útveggur 0,35 2,6 2,3 5,98 35 73
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 121 273

Aukaálag v/kaldra flata 3 281

18 Heiti Gólf 0,23 10 18,2 182,00 35 1.465
Loft 0,18 0,00 35 0 17268 S 0 17268 n 3

10 18,2 2,51 182,0 456,8 Útveggur 0,35 10 18,2 0,00 35 0
Gluggi 1,2 2,9 8,2 23,78 35 999
Gluggi 1,2 2,9 2,1 6,09 35 256
Gluggi 1,2 2,9 1,6 4,64

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 2.720 19.987

Aukaálag v/kaldra flata 0 19.987

19 Heiti Gólf 0,23 10 6,1 61,00 35 491
Loft 0,18 0,00 25 0 1378 S 0 1378 n 1

10 6,1 2,51 61,0 153,1 Útveggur 0,19 0 0 61,48 25 292
Gluggi 1,2 2,9 21,2 61,48 25 1.844
Gluggi 1,2 2,9 6,8 19,72 25 592

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 3.219 4.597

Aukaálag v/kaldra flata 0 4.597
14 Heiti Gólf 0,23 3,33 2,2 7,33 35 59

Loft 0,18 0,00 35 0 192 S 0 192 n 0,8
3,33 2,2 2,6 7,3 19,0 Útveggur 0,35 3,33 2,6 8,66 35 106

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 165 357

Aukaálag v/kaldra flata 0 357                1 útveggur

Samtals 620,3 1.590,1 42.765

69
27

Nr. Skýring:   Breidd/
Ibúð 301 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar ýringar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Gólf 0,23 3,59 1,95 7,00 35 56

Loft 0,18 0,00 35 0 459 S 0 459 n 2
3,59 1,95 2,6 7,0 18,2 Útveggur 0,35 3,59 2,51 9,01 35 110

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 167 625

Aukaálag v/kaldra flata 3 644

Ræstimiðstöð

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP
 hiti og loftskipti

2 útveggir

WC

1 útveggur

Skol

1 útveggur

1 útveggur

2 útveggir

Herbergi

Herbergi

Gangur/eldhhús/setustofa

Ræsting

WC

Þvottur

Meðal W á m2

Meðal W á m3



2 Heiti Gólf 0,23 2,2 2,64 5,81 35 47
Loft 0,18 0,00 35 0 152 S 0 152 n 0,8

2,2 2,64 2,6 5,8 15,1 Útveggur 0,35 2,2 2,51 5,52 35 68
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 114 267

Aukaálag v/kaldra flata 3 275

3 Heiti Gólf 0,23 3,2 2,64 8,45 35 68
Loft 0,18 0,00 35 0 554 S 0 554 n 2

3,2 2,64 2,6 8,4 22,0 Útveggur 0,35 3,2 2,51 8,03 35 98
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 166 720

Aukaálag v/kaldra flata 3 742

4 Heiti Gólf 0,23 4,75 2,64 12,54 35 101
Loft 0,18 0,00 35 0 822 S 0 822 n 2

4,75 2,64 2,6 12,5 32,6 Útveggur 0,35 4,75 2,51 11,92 35 146
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 247 1.069

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.101

5 Heiti Gólf 0,23 2,7 2,7 7,29 35 59
Loft 0,18 0,00 35 0 716 S 0 716 n 3

2,7 2,7 2,6 7,3 19,0 Útveggur 0,35 2,7 2,6 7,02 35 86
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 145 861

Aukaálag v/kaldra flata 6 913

10 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 35 286
Loft 0,18 0,00 35 0 2327 S 0 2327 n 2

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 476 2.803

Aukaálag v/kaldra flata 3 2.887

10 Heiti Gólf 0,23 6,32 10,07 63,64 35 512
Loft 0,18 0,00 35 0 6255 S 0 6255 n 3

6,32 10,07 2,6 63,6 165,5 Útveggur 0,35 6,32 2,6 16,43 35 201
Útveggur 0,35 10,07 2,6 26,18 35 321

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 1034 7.289

Aukaálag v/kaldra flata 6 7.726

10 Heiti Gólf 0,23 10 5,4 54,00 35 435
Loft 0,18 0,00 35 0 5307 S 0 5307 n 3

10 5,4 2,6 54,0 140,4 Útveggur 0,35 10 2,6 26,00 35 319
Útveggur 0,35 5,4 2,6 14,04 35 172

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 925 6.232

Aukaálag v/kaldra flata 6 6.606

16 Heiti Gólf 0,23 2,47 3,5 8,65 35 70
Loft 0,18 0,00 35 0 820 S 0 820 n 3

2,47 3,5 2,51 8,6 21,7 Útveggur 0,19 0 0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 70 890

Aukaálag v/kaldra flata 3 917

10 Heiti Gólf 0,23 3,5 3,42 11,97 35 96
Loft 0,18 0,00 35 0 1176 S 0 1176 n 3

3,5 3,42 2,6 12,0 31,1 Útveggur 0,35 3,5 2,6 9,10 35 111
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 208 1.384

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.426

10 Heiti Gólf 0,23 3 3,9 11,70 35 94
Loft 0,18 0,00 35 0 307 S 0 307 n 0,8

3 3,9 2,6 11,7 30,4 Útveggur 0,35 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 94 401

Aukaálag v/kaldra flata 0 401

10 Heiti Gólf 0,23 3,24 7,5 24,30 35 196
Loft 0,18 0,00 35 0 637 S 0 637 n 0,8

3,24 7,5 2,6 24,3 63,2 Útveggur 0,35 3,24 2,6 8,42 35 103
Gluggi 1,3 2,9 7,5 21,75 35 990

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 1.288 1.925

Aukaálag v/kaldra flata 6 2.041

WC

Búningsklefi

Búningsklefi

Líkkælir

Kapella

Kútageymsla

Sprinkler

Líksnyrting

Loftræsting

2 útveggur

Bílskúr

2 útveggur

Tæknirými



10 Heiti Gólf 0,23 3 4,3 12,90 35 104
Loft 0,18 0,00 35 0 338 S 0 338 n 0,8

3 4,3 2,6 12,9 33,5 Útveggur 0,35 3 2,6 7,80 35 96
Gluggi 1,2 2,9 4,4 12,76 35 536

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 735 1.073

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.138

10 Heiti Gólf 0,23 2,1 8,5 17,85 35 144
Loft 0,18 0,00 35 0 468 S 0 468 n 0,8

2,1 8,5 2,6 17,9 46,4 Útveggur 0,35 0,00 35 0

Gluggi 1,2 2,9 4,4 12,76 35 536
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 680 1.147

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.182

10 Heiti Gólf 0,23 6,8 10 68,00 35 547
Loft 0,18 0,00 35 0 4.455 S 0 4.455 n 2

6,8 10 2,6 68,0 176,8 Útveggur 0,35 0,00 35 0
Gluggi 1,2 2,9 2,9 8,41 35 353

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 901 5.356

Aukaálag v/kaldra flata 6 5.677

13 Heiti Gólf 0,23 2,85 2,38 6,78 35 55
Loft 0,18 0,00 35 0 178 S 0 178 n 0,8

2,85 2,38 2,6 6,8 17,6 Útveggur 0,35 2,85 2,6 7,41 35 91
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 145 323

Aukaálag v/kaldra flata 6 343

14 Heiti Gólf 0,23 3,26 5,46 17,80 35 143
Loft 0,18 0,00 35 0 466 S 0 466 n 0,8

3,26 5,46 2,6 17,8 46,3 Útveggur 0,35 3,26 2,6 8,48 35 104
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 247 714

Aukaálag v/kaldra flata 6 756 tveggur

Samtals 374,2 972,1 34.774

93
36

Meðal W á m2

Meðal W á m3

Lyfta

Stigagangur

2 útveggur

Forstofa/gangur

Vakt

Gangur



Nr. Skýring:   Breidd/
Ibúð 301 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0

Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8
5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 322 1.253

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.291

2 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 322 1.253

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.291

3 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 322 1.253

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.291

4 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 322 1.253

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.291

5 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 351 1.282

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.321

6 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 329 1.260

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.298

7 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 506 1.437

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.523

8 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

9 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Herbergi

HHE 02 - 2. Hæð - ORKURAMMI
Deild 2

 hiti og loftskipti
Skýringar

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi



10 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 484 1.415

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.499

11 Heiti Gólf 0,23 2,1 2,2 4,62 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 121 S 0 121 n 0,8

2,1 2,2 2,6 4,6 12,0 Útveggur 0,35 2,1 2,6 5,46 35 67
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 67 188

Aukaálag v/kaldra flata 6 199

12 Heiti Gólf 0,23 2,2 2,2 4,84 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 317 S 0 317 n 2

2,2 2,2 2,6 4,8 12,6 Útveggur 0,35 2,2 2,6 5,72 35 70
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 70 387

Aukaálag v/kaldra flata 6 410

15 Heiti Gólf 0,23 2,6 6,1 15,86 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 416 S 0 416 n 0,8

2,6 6,1 2,6 15,9 41,2 Útveggur 0,35 2,6 2,6 6,76 35 83
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 83 498

Aukaálag v/kaldra flata 6 528

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt
gluggaop W W % W W

16 Heiti Gólf 0,23 1,3 2,2 2,86 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 181 S 0 181 n 2

1,3 2,2 2,51 2,9 7,2 Útveggur 0,19 0 0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 0 181

Aukaálag v/kaldra flata 3 186

17 Heiti Gólf 0,23 2,5 2,3 5,75 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 145 S 0 145 n 0,8

2,5 2,3 2,51 5,8 14,4 Útveggur 0,19 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 0 145

Aukaálag v/kaldra flata 3 150

18 Heiti Gólf 0,23 10 18,2 182,00 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 11.512 S 0 11.512 n 2

10 18,2 2,51 182,0 456,8 Útveggur 0,19 0,00 35 0
Gluggi 1,2 2,9 8,2 23,78 35 999
Gluggi 1,2 2,9 2,1 6,09 35 256
Gluggi 1,2 2,9 1,6 4,64

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 1.255 12.766

Aukaálag v/kaldra flata 0 12.766

19 Heiti Gólf 0,23 10 6,1 61,00 0 0
Loft 0,18 0,00 25 0 1.654 S 0 1.654 n 2

10 6,1 2,51 61,0 153,1 Útveggur 0,19 0 0 0,00 25 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 15 0
Samtals 0 1.654

Aukaálag v/kaldra flata 0 1.654
14 Heiti Gólf 0,23 3,6 6,3 22,68 0 0

Loft 0,18 0,00 35 0 594 S 0 594 n 0,8
3,6 6,3 2,6 22,7 59,0 Útveggur 0,35 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 0 594

Aukaálag v/kaldra flata 6 630

Samtals 654,8 1679,9 30.403

46
18

13 Heiti Gólf 0,23 2,85 2,38 6,78 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 178 S 0 178 n 0,8

2,85 2,38 2,6 6,8 17,6 Útveggur 0,35 2,85 2,6 7,41 35 91
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 91 269

Aukaálag v/kaldra flata 6 285

14 Heiti Gólf 0,23 3,26 5,46 17,80 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 466 S 0 466 n 0,8

3,26 5,46 2,6 17,8 46,3 Útveggur 0,35 3,26 2,6 8,48 35 104
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 104 570

Aukaálag v/kaldra flata 6 605

Stigagangur

2 útveggir

2 útveggir

Vakt

2 útveggir

WC

Skol

 Inngarður

2 útveggir

Meðal W á m2

Meðal W á m3

1 útveggir

1 útveggir

Gangur/eldhhús/setustofa

Ræsting

Herbergi

2 útveggir

2 útveggir

Lín

WC

2 útveggir

Lyfta



14 Heiti Gólf 0,23 10 4,9 49,00 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 1.284 S 0 1.284 n 0,8

10 4,9 2,6 49,0 127,4 Útveggur 0,35 0,00 35 0
Gluggi 1,3 3 2,9 8,70 35

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 0 1.284

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.361

14 Heiti Gólf 0,23 3,58 1,9 6,80 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 178 S 0 178 n 0,8

3,58 1,9 2,6 6,8 17,7 Útveggur 0,35 3,58 2,6 9,31 35 114
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 114 292

Aukaálag v/kaldra flata 6 310

14 Heiti Gólf 0,23 3,33 2,2 7,33 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 480 S 0 480 n 2

3,33 2,2 2,6 7,3 19,0 Útveggur 0,35 3,33 2,6 8,66 35 106
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 106 586

Aukaálag v/kaldra flata 6 621

Samtals 87,7 228,0 3.181

36
14

Nr. Skýring:   Breidd/
Ibúð 301 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildarkýringar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0

Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8
5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 8,48 35 104

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 300 1.231

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.268

2 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 8,48 35 104
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 300 1.231

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.268

3 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 322 1.253

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.291

4 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 322 1.253

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.291

5 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 329 1.260

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.336

6 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

Forstofa

 Geymsla

2 útveggir

 Þvottur

 hiti og loftskipti

2 útveggir

2 útveggir

Herbergi

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

Herbergi

Herbergi

2 útveggir

Meðal W á m2

Meðal W á m3

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Herbergi

Deild 3



7 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

8 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

9 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

10 Heiti Gólf 0,23 5,96 5,96 35,52 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 12,62 35 155
Útveggur 0,35 5,96 2,6 13,70 35 168

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 519 1.450

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.537

12 Heiti Gólf 0,23 2,2 2,3 5,06 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 332 S 0 332 n 2

2,2 2,3 2,6 5,1 13,2 Útveggur 0,35 2,2 2,6 5,72 35 70
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 70 402

Aukaálag v/kaldra flata 6 426

16 Heiti Gólf 0,23 1,7 2,2 3,74 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 237 S 0 237 n 2

1,7 2,2 2,51 3,7 9,4 Útveggur 0,19 1,7 2,2 3,74 35 25
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 25 261

Aukaálag v/kaldra flata 3 269

17 Heiti Gólf 0,23 2,6 2,3 5,98 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 151 S 0 151 n 0,8

2,6 2,3 2,51 6,0 15,0 Útveggur 0,19 2,6 2,3 5,98 35 40
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 40 191

Aukaálag v/kaldra flata 3 197

18 Heiti Gólf 0,23 10 18,2 182,00 0 0
Loft 0,18 0,00 35 0 11.512 S 0 11.512 n 2

10 18,2 2,51 182,0 456,8 Útveggur 0,19 10 18,2 0,00 35 0
Gluggi 1,2 2,9 8,2 23,78 35 999
Gluggi 1,2 2,9 2,1 6,09 35 256
Gluggi 1,2 2,9 1,6 4,64

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 1.255 12.766

Aukaálag v/kaldra flata 0 12.766

19 Heiti Gólf 0,23 10 6,1 61,00 0 0
Loft 0,18 0,00 25 0 2.756 S 0 2.756 n 2

10 6,1 2,51 61,0 153,1 Útveggur 0,19 0 0 61,48 25 292
Gluggi 1,2 2,9 21,2 61,48 25 1.844
Gluggi 1,2 2,9 6,8 19,72 25 592

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 2.728 5.484

Aukaálag v/kaldra flata 0 5.484
Samtals 613,0 1571,0 33.281

54
21

Ræsting

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

WC

1 útveggur

Skol

1 útveggur

Gangur/eldhhús/setustofa

Meðal W á m2

Meðal W á m3

WC

2 útveggir



Nr. Skýring:   Breidd/
Ibúð 301 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224

Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8
5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 546 1.477

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.522

2 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 546 1.477

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.522

3 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 546 1.477

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.522

4 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,51 10,28 35 126
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 546 1.477

Aukaálag v/kaldra flata 3 1.522

5 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

6 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190
Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

7 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

8 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR

Herbergi

Herbergi

HITATAP

Herbergi

Herbergi

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

HHE 02 - 3. Hæð - ORKURAMMI
Deild 4

 hiti og loftskipti
Skýringar



9 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

10 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

11 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 10,82 35 132
Útveggur 0,35 5,96 2,6 15,50 35 190

Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Gluggi 1,2 1,2 2,4 2,88 35 121

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 743 1.674

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.774

12 Heiti Loft 0,18 2,35 2,38 5,59 35 35
Gólf 0,23 0,00 35 0 147 S 0 147 n 0,8

2,35 2,38 2,6 5,6 14,5 Útveggur 0,35 2,35 2,6 4,31 35 53
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 164 310

Aukaálag v/kaldra flata 6 329

13 Heiti Loft 0,18 2,85 2,38 6,78 35 43
Gólf 0,23 0,00 35 0 178 S 0 178 n 0,8

2,85 2,38 2,6 6,8 17,6 Útveggur 0,35 2,85 2,6 7,41 35 91
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 134 311

Aukaálag v/kaldra flata 6 330

14 Heiti Loft 0,18 3,26 5,46 17,80 35 112
Gólf 0,23 0,00 35 0 466 S 0 466 n 0,8

3,26 5,46 2,6 17,8 46,3 Útveggur 0,35 3,26 2,6 8,48 35 104
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 216 682

Aukaálag v/kaldra flata 6 723

15 Heiti Loft 0,18 5,96 5,96 35,52 35 224
Gólf 0,23 0,00 35 0 931 S 0 931 n 0,8

5,96 5,96 2,6 35,5 92,4 Útveggur 0,35 5,96 2,6 11,72 35 144
Gluggi 1,2 1,2 1,5 1,80 35 76
Hurð 1,2 2,2 0,9 1,98

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 443 1.374

Aukaálag v/kaldra flata 6 1.456

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt
gluggaop W W % W W

16 Heiti Loft 0,18 3,168 4,42 14,00 35 88
Gólf 0,23 0,00 35 0 354 S 0 354 n 0,8

3,168 4,42 2,51 14,0 35,1 Útveggur 0,19 0 0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 88 442

Aukaálag v/kaldra flata 3 456

17 Heiti Loft 0,18 3,965 3,66 14,51 35 91
Gólf 0,23 0,00 35 0 367 S 0 367 n 0,8

3,965 3,66 2,51 14,5 36,4 Útveggur 0,19 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 91 459

Aukaálag v/kaldra flata 3 472

18 Heiti Loft 0,18 10 18,2 182,00 35 1.147
Gólf 0,23 0,00 35 0 4.605 S 0 4.605 n 0,8

10 18,2 2,51 182,0 456,8 Útveggur 0,19 0,00 35 0
Gluggi 1,2 2,9 8,2 23,78 35 999
Gluggi 1,2 2,9 2,1 6,09 35 256
Gluggi 1,2 2,9 1,6 4,64

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 2.401 7.006

Aukaálag v/kaldra flata 0 7.006

2 útveggir

Þvottur

2 útveggir

2 útveggir

Stigagangur

2 útveggir

Vakt

WC

1 útveggur

Skol

1 útveggur

Gangur/eldhhús/setustofa

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Herbergi

2 útveggir

Lyfta

Herbergi



19 Heiti Loft 0,18 10 6,1 61,00 35 384
Gólf 0,23 0,00 25 0 1.378 S 0 1.378 n 1

10 6,1 2,51 61,0 153,1 Útveggur 0,19 0 0 -81,20 25 -386
Gluggi 1,2 2,9 21,2 61,48 25 1844
Gluggi 1,2 2,9 6,8 19,72 25 592

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 2.435 3.813

Aukaálag v/kaldra flata 0 3.813

Samtals 727,9 1.868,2 33.089

45
18

W
W
W
W

Wött55

Orkurammi

Tengigangur

1. Hæð
2. Hæð
3. Hæð

Stigarými

Samtals

77.538
66.865
33.089

177.492

Blómvangur 1

Meðal wött á m2

Meðal W á m2

Meðal W á m3



eegilsdottir
Typewritten Text

























Sun Jan 13 – Sat Jan 19, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Skoða teikningar af 
grunnskóla egs 6 
t í m a r

Skoða svipaðar 
byggingar 4 t ímar

9am -  10am

Prentari  settur upp
9am -  10am

Reglur um 
lokaverkefni  
skoðaðar 1 t ími
12pm -  1pm

Tímaáætlun fyr ir  
hönnun 3 t ímar
9:30am -  10:30am

Uppsetning á 
veggjum skoðuð 5 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Hafði samband við 
arkitekta t i l  að fá 
gögn
9am -  10 :30am

Sun 1 /13 Mon 1 /14 Tue 1 /15 Wed  1 /16 Thu 1 /17 Fr i  1 /18 Sat  1 /19

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m

4 p m



Sun Jan 20 – Sat Jan 26, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Gögn ekki komin 
f rá  thg

Skóli  8 t ímar Fundur með Kidda 
3  ´ t imar

Skóli  4 t ímar

Skóli  8 t ímar

Fundað með 
Böðvari Bjarnasyni. 
2  t ímar
9am -  10am

Var í  sambandi við 
THG. skoða gögn 
f rá  þeim
9am -  10am

Skóli  8 t ímar
9am -  10am

Fundur með Kidda 
3  t ímar
9am -  10am

Skóli  4 t ímar
11am -  12pm

Skóli  8 t ímar
9am -  10am

Sun 1 /20 Mon 1 /21 Tue 1 /22 Wed  1 /23 Thu 1 /24 Fr i  1 /25 Sat  1 /26

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Jan 27 – Sat Feb 2, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Skoða allar 
hugsalegar 
brei t ingar 8  t ímar
9am -  10am

Greiningar 
efnisvali  8 t ímar
10am -  11am

Farið yfir  hæðablað 
og hæðakóða 2 
t i m a r
10am -  11am

Geiningar 4 t ímar
12pm -  1pm

Fundur með 
Byggingarful l trúa 1 
t í m i
10am -  11am

Undirbúningur fyrir  
fund með Kidda 3 
t í m a r
10am -  11am

Farið yfir 
byggingarregluger
ð 8  t ímar
11:30am -  12:30pm

Sun 1 /27 Mon 1 /28 Tue 1 /29 Wed  1 /30 Thu 1 /31 Fri  2 /1 Sat  2 /2
5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m

4 p m



Sun Feb 3 – Sat Feb 9, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Farið yfir 
byggingarregluger
ð 8  t ímar
9am -  10am

Greiningar 8 t ímar
9:30am -  10:30am

Rýmisþörf 9 t ímar
9:30am -  10:30am

Efnisval 8 t ímar
9:30am -  10:30am

Skissur af 
utveggjum og f l  7 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Greiningar 6 t ímar
10am -  11am

Sun 2/3 Mon 2 /4 Tue 2 /5 Wed  2 /6 Thu 2 /7 Fr i  2 /8 Sat  2 /9
4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Feb 10 – Sat Feb 16, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Burðargreining 6 
t í m a r
9am -  10am

Hljóðgreining 7 
t í m a r
9am -  10am

Úveggir og 
einangrun 7 t ímar
9am -  10am

Kuldagrúnir 6 
t i m a r
9am -  10am

Greingar 4 t ímar
12pm -  1pm

Fundur með Birni 
Sveinssyni hjá 
verkís 3 t ímar
9am -  10am

Sun 2 /10 Mon 2 /11 Tue 2 /12 Wed  2 /13 Thu 2 /14 Fr i  2 /15 Sat  2 /16
5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m

4 p m



Sun Feb 17 – Sat Feb 23, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

AÐGENGI FYRIR 
ALLA -LYFTUR 8 
TÍMAR
9am -  10am

Aðgengi fyrir alla- 
rýmisþörf-hurðir-7 
t í m a r
9am -  10am

Lagnagreining 7 
t í m a r
9am -  10am

Byrjað á 
Grunnmyndm 8 
t í m a r
9am -  10am

Grunnmyndir 8 
t í m a r
9am -  10am

Sun 2 /17 Mon 2 /18 Tue 2 /19 Wed  2 /20 Thu 2 /21 Fr i  2 /22 Sat  2 /23

4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Feb 24 – Sat Mar 2,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Grunnmyndir 8 
t í m a r
9am -  10am Grunnmyndir 8 

t í m a r
9:30am -  10:30am

Grunnmyndir 8 
t í m a r
9am -  10am

Grunnmyndir 8 
t í m a r
9am -  10am

Fundur með Kidda 
2  t ímar
9am -  10am

Grunnmyndir 5 
t í m a r
11am -  12pm

Sun 2 /24 Mon 2 /25 Tue 2 /26 Wed  2 /27 Thu 2 /28 Fri  3 /1 Sat  3 /2

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m

4 p m



Sun Mar 3 – Sat Mar 9,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Happy bir thday!

Snið 8 t imar
9am -  10am

Snið 8 t imar
9am -  10am

út l i t  8  t ímar
9am -  10am

Málsetningar 8 
t í m a r
9am -  10am Afstöðumynd 2 

t í m a r
9:30am -  10:30am

Byggingarlýsing 6 
t i m a r
11am -  12pm

Sun 3/3 Mon 3 /4 Tue 3 /5 Wed  3 /6 Thu 3 /7 Fr i  3 /8 Sat  3 /9

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m

4 p m



Sun Mar 10 – Sat Mar 16,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Byggingarlýsing 7 
t í m a r
9am -  10am

Grunnmyndir 8 
t í m a r
9am -  10am

wc grunnmyndir 8 
t í m a r
9am -  10am

Húsgögn 
grunnmyndir  7 
t í m a r
9am -  10am

Málsetningar 6 
t í m a r
9am -  10am

Sun 3 /10 Mon 3 /11 Tue 3 /12 Wed  3 /13 Thu 3 /14 Fr i  3 /15 Sat  3 /16

4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Mar 17 – Sat Mar 23,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

varmatap 8  t ímar
9am -  10am

Reikna stærð á 
loftræstirými 7 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Merkingar  7  t ímar
9:30am -  10:30am

Laga grunnmyndir 
7  t ímar
9:30am -  10:30am

Verkteikningar 9 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Verkteikningar 9 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Sun 3 /17 Mon 3 /18 Tue 3 /19 Wed  3 /20 Thu 3 /21 Fr i  3 /22 Sat  3 /23
4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Mar 24 – Sat Mar 30,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Verkteikingar 
grunnmyndir  8 
t í m a r
9am -  10am

kerfisloft og 
innrétt ingar 9 
t í m a r
9am -  10am

Snið 
verkteikningar 9 
t í m a r
9am -  10am

Snið 
verkteikningar 9 
t í m a r
9am -  10am

Snið 
verkteikningar 9 
t í m a r
9am -  10am

Sun 3 /24 Mon 3 /25 Tue 3 /26 Wed  3 /27 Thu 3 /28 Fr i  3 /29 Sat  3 /30

4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Mar 31 – Sat Apr 6,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Verkteikningar 
snið 7 t ímar
9am -  10am Verkteikningar 

snið 7 t ímar
9:30am -  10:30am

Merk ja  
verkteikningar 8 
t í m a r
9am -  10am

Stigar í  
verktekningum 8 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Verkteikningar 8 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Deil i  
verkteikningar 8 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Sun 3 /31 Mon 4 /1 Tue 4 /2 Wed  4 /3 Thu 4 /4 Fr i  4 /5 Sat  4 /6
4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Apr 7 – Sat Apr 13, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Deil i  
verkteikningar 8 
t í m a r
9am -  10am

Deil i  
verkteikningar 8 
t í m a r
9am -  10am

Deil i  
verkteikningar 8 
t í m a r
9am -  10am

Grunnmyndir 8 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Breit ing á hæðum 
8  t ímar
9:30am -  10:30am

útboðslýsing 9 
t í m a r
9:30am -  10:30am

útboðslýsing 9 
t í m a r
9:30am -  10:30am

Sun 4/7 Mon 4 /8 Tue 4 /9 Wed  4 /10 Thu 4 /11 Fr i  4 /12 Sat  4 /13
4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Apr 14 – Sat Apr 20, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Brunamerkningar 3 
t í m a r
9am -  10am Klára snið 8 t imar

9:30am -  10:30am

Kostnaðaráætlun 8 
t í m a r
9am -  10amKostnaðaráætlun 8 

t í m a r
9:30am -  10:30am

Magntaka 8  t ímar
9am -  10am

Verklýsingar 7 
t í m a r
9am -  10am

Sun 4 /14 Mon 4 /15 Tue 4 /16 Wed  4 /17 Thu 4 /18 Fr i  4 /19 Sat  4 /20
4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Apr 21 – Sat Apr 27, 2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Verkýsingar 10 
t í m a r
9am -  10am

Verkýsingar 10 
t í m a r
9am -  10am

Orkurammi 10 
t í m a r
9am -  10am

Verkáætlun 10 
t í m a r
9am -  10am

Yfirferð á 
te ik ingum 10 t ímar
9am -  10am

Samræming 
verlýsing-
útboðslýsing 8 
t í m a r
9am -  10am

Bæta við 
te ikningar  10 t ímar
9am -  10am

Sun 4 /21 Mon 4 /22 Tue 4 /23 Wed  4 /24 Thu 4 /25 Fr i  4 /26 Sat  4 /27

4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Sun Apr 28 – Sat May 4,  2013 (Reykjavik)jhafthor@gmail .com,  Contacts' birthdays and events

Útboðslýsing 10 
t í m a r
9am -  10am

Skýrsla 10 t ímar
9am -  10am

Skýrsla 6 t ímar
9am -  10am

Frágangur 6 t ímar
10am -  11am

Steja upp verkefni  
10  t ímar
9am -  10am

Setja upp verkefni  
12  t ímar
9am -  10am

Yfirlestur fyrir skil 
14  t ímar
9am -  10am

Sun 4 /28 Mon 4 /29 Tue 4 /30 Wed  5 /1 Thu 5 /2 Fr i  5 /3 Sat  5 /4
4am

5am

6am

7am

8am

9am

10am

11am

12pm

1 p m

2 p m

3 p m



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík      Fundartími:12.01.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Kristinn Arnarson. 

 

1.1 Fundargerð síðasta fundar yfirfarinn. 

1.2 Breitingar á teikningum 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

Jónas mætti með þrjár hugmyndir að verkefni. Allar voru þær tillögu í hugmyndasamkeppni um 

hönnun hjúkrunarheimilis á Egilsstöðum. 

Farið var yfir allar tillögurnar og komumst við að sameiginlegri niðurstöðu að hugmynd THG 

arkitekta væri skemmtilegasta verkið til að vinna. 

Ákveðið að Jónas Hafþór hafi sambandi við THG til að ganga frá leyfi til að fá að nota 

hugmyndina(búið var að frá vilyrði fyrir því). 

1.4 Staða verkefnis 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Skype      Fundartími:25.01.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Kristinn Arnarson. 

 

1.1 Fundargerð síðasta fundar yfirfarinn. 

1.2 Breytingar á verkefni 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

-Rætt um úrveggi. Spurning um það hvort eigi að reikna með því að húsið verði byggt úr steyptum 

einingum eða staðsteypt. Ákveðið að fara í greiningarvinnu á því hvort henti betur sem 

byggingarmáti. 

-Skissur yfirfarnar, Kristinn benti á kuldabrýr í glugga deili sem hægt er að komast hjá.  

-Rætt um einangrun í útveggjum og breytingu á nýrri reglugerð. 

1.4 Staða verkefnis 

Greiningarvinna í gangi. 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Háskólinn í reykjavík      Fundartími:08.02.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Kristinn Arnarson. 

 

1.1 Fundargerð síðasta fundar yfirfarinn. 

1.2 Breytingar á verkefni 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

-Brunahólfun stigahúss skoðuð. 

-Salarhæð hússins skoðuð 

-Brunaálag (mj/m2) ?? Tafla 9.07. Eftir samtal við brunahönnuð var ákveðið að nið mætti við 

minna en 800 í töflu. 

-Neyðarop úr íbúðum. Hafa skal glugga á búðum þannig að hægt sé að fara út um þá. Neyðarop. 

-Myndir af Gunnskóla Egs skoðaðar,  með tillit til áferðar á sjónsteypu, einingar og staðsteypu. 

1.4 Staða verkefnis 

-Geinningavinnu að ljúka. Þarf að setja meiri kraft í verkið, sem verður gert. 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Verkís Egilsstöðum      Fundartími:15.02.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Björn Sveinsson byggingartæknifræðingur hjá Verkís. 

 

1.1 Fundargerð síðasta fundar yfirfarinn. 

1.2 Klæðningar á Húsum v.s sjónsteypa 

Hitti Björn Sveinsson tæknifræðing og fékk að bera undir hann hugmyndir mínar að klæðningu/ 

uppbyggingu útveggja með tilliti til aðstæðna hér á Egilsstöðum. 

Við voru sammála um það að ekki væri þörf á mjög þykkum veggjum hvað varðar styrk þar sem 

Egilsstaðir eru á minnsta áhættusvæði hvað varðar jarðskjálfta og annað slíkt. Ef farin væri sú leið 

að klæða húsið fá er lítil sem engin hætta á tæringu þó svo að stálklæðning yrði fyrir valinu. 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

- 

1.4 Staða verkefnis 

 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík      Fundartími:8.03.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Viggó Magnússon. 

 

1.1 Fundargerð síðasta fundar yfirfarinn. 

1.2 Breytingar á verkefni 

Skoðaðar breytingar á flóttastigum frá veröndum. 

Farið yfir staðsetningu á hurðum inn á einkarými, varðandi aðgengi fyrir alla. Einnig fjallað um 

stærð hurðafleka. 

Viggó stingur uppá að færa sorp og áhaldageymslu. Það verður skoða. 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

Ákveðið að klára byggingarnefndarsett og verkteikningar fyrir næsta hitting 

1.4 Staða verkefnis 

U.þ.b viku á eftir áætlun. 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík      Fundartími:25.01.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Torfi Guðmundur Sigurðsson. 

 

1.1 Farið yfir burðarþol 

Torfi skoðaði burðarþols geininguna hjá mér og gaf mér athugasemdir. 

Hann bendi mér að skoða betur burð undir opna garðinum inn í húsinu. Einnig að ég þyrfti að 

skoða burð undir svölum við andyri. 

1.2 Breitingar á verkefni 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

- 

1.4 Staða verkefnis 

 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík      Fundartími:08.03.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Sveinn Áki. 

 

1.1 Farið yfir lagnir. 

Sveinn skoðaði lagnagreiningu hjá mér. Hann var sammála mér í því að nota vélræna 

loftræstingu í húsið.  

Einnig var farið yfir lagnaleiðir sem hann samþykkti. 

1.2 Breitingar á verkefni 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

Reikna út hve stórt rými þarf undir loftræstiklefa. Og senda útreikninga á hann í tölvupósti. 

1.4 Staða verkefnis 

 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 

 

 
 
 
 

 

 



Fundargerð vegna lokaverkefnis í byggingarfræði 

Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík      Fundartími:13.04.13 

Fundarmenn mættir: Jónas Hafþór og  Viggó Magnússon. 

 

1.1 Fundargerð síðasta fundar yfirfarinn. 

Farið yfir teikningar. Viggó benti á það sem mætti laga og hverjum má bæta við. 

1.2 Breytingar á verkefni 

Smávægilegar breytingar á deilum, þ.e frágangi á gluggum og þakkanti. 

 

1.3 Skipulag næstu verkefna. 

Rætt um að leggja áherslu á að klára teikningar sem lúta að utanhúss frágangi.  

Ákveðið að gera útboðsgögn fyrir fráganga utanhúss. 

1.4 Staða verkefnis 

Teikningar að verða búnar og verklýsingar, kostnaðaráætlun og útboðslýsing í vinnslu 

1.5 Annað 

 

Fundi slitið. 
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