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STÖÐLUÐ KOSTNAÐARÁÆTLUN

Samantekt kostnaðarliða

Samtals (Yfirlit)

Leikskóli á einni hæð úr steinsteypu

Dagsetning: 29.01.2014

Brúttóflötur (m2): 700
Brúttórúmmál (m3): 2590,00

Liður Alls
ALMENNT 52.642.030 kr.
JARÐVINNA 18.791.081 kr.
BURÐARVIRKI 49.483.494 kr.
LAGNIR 31.719.430 kr.
RAFORKUVIRKI 32.183.013 kr.
FRÁGANGUR INNANHÚSS 83.280.992 kr.
FRÁGANGUR UTANHÚSS 30.454.789 kr.
FRÁGANGUR LÓÐAR 73.435.155 kr.

Samtals: 371.989.984 kr.

Síða:  1
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VERKSAMNINGUR VIÐ

HÖNNUÐ
VERK: V14 LOK ARON (Vesturbrú 7, 210 Garðabær)
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Síðumúla 1 - 108 Reykjavík - sími 5 333-900 - fax 5 333-901
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Verksamningur milli verkkaupa og
hönnuðar 

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

     Verkkaupi: ________________________________________ kt._________________

     Verktaki, hönnuður: _________________________________ kt._________________

1. grein

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður _______________________ á verkinu:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli

Hönnuðir
Gr. 4.1.1

Ábyrgð og hlutverk hönnuða.

Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um
mannvirki, skulu gera aðal- og séruppdrætti hver á sínu sviði.
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun
þeirra sé faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til
þess eru gerðar í lögum um mannvirki og reglugerðum settum
samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar,
verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum.
Hönnuðir skulu árita uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta
ábyrgð sína.
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í
samræmi við aðaluppdrætti og skal hann árita á uppdrætti sína
síðustu dagsetningu og útgáfu þeirra aðaluppdrátta sem hann hefur
samræmt sína hönnun við.
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður
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2. grein
 
Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við gæðahandbók sem
hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi
þessum og skal afgreiða í samræmi við það.
  

3. grein
 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:
 
 
 
                Kr:  __________________________________________________________________
 
                Segi og skrifa:  _________________________________________________________
 
 
  
4. grein
 
Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  _________  stig.
 
Verkið skal verðbætast þannig: ___________________________________________________
 
 
  
5. grein
 
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða inn á
bankareikning verktaka nr:  _________  í  ______________________________________________________
 
eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á
almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur.
 
Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að þeir byggist á
réttum forsendum.
 
 
  
6. grein
 
Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og allar
teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda
fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram.
 
 
  
7. grein
 
Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að
hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. 

starfar sem leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa
fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði laga um mannvirki og
reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og
byggingarstjóra.
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda,
framvísa staðfestingu þess er tryggingu veitir að hann hafi
fullnægjandi tryggingu.
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum
ekki heimilt að leggja uppdrætti fyrir leyfisveitanda.

Síða:  1 5



Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar
af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem
geymslufé samkvæmt 6. gr.
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af
völdum verktaka.

8. grein

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

9. grein

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  ________________________________________________

að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af samningsupphæðinni á dag.

10. grein

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

11. grein

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna

fyrir:  ________________________________________________________________________

Undirskriftir:        

______________________________________

Staður og dagsetning

________________________________ _________________________________

Undirskrift verkkaupa Undirskrift verktaka

Vitundarvottar:

_________________________________ kt:  _______________

_________________________________ kt:  _______________

Síða:  2 6



Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:

1. Gæðakerfi

2. ______________________________________________

Þessi verksamningur er útbúinn með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á

sviði rekstrar og bygginga - www.hannarr.com
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VERKSAMNINGUR VIÐ

HÖNNUNARSTJÓRA
VERK: V14 LOK ARON (Vesturbrú 7, 210 Garðabær)

HANNARR
Síðumúla 1 - 108 Reykjavík - sími 5 333-900 - fax 5 333-901

www.hannarr.com
hannarr@hannarr.com
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Verksamningur milli verkkaupa og

hönnunarstjóra 
 
 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning:
  
 
 
     Verkkaupi: ________________________________________ kt._________________
 
     Verktaki, hönnunarstjóri: _____________________________ kt._________________
 
               
 
 
  

1. grein
 

Verktaki tekur að sér að vera hönnunarstjóri á verkinu:
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
Hönnunarstjóri er ábyrgur gagnvart verkkaupa fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við óskir hans að því marki sem
byggingarskilmálar leyfa og er einnig ábyrgur fyrir samræmingu hönnunargagna o.fl. gagnvart byggingar-yfirvöldum, í
samræmi við hlutverk sitt, eins og lög og reglugerðir lýsa því, svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og
byggingarreglugerð frá 2012, með síðari breytingum.  Sjá t.d. gr 4.1.2 úr byggingarreglugerð ársins 2012 hér að
neðan. 
  
 
 

Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli

Gr. 4.1.2

Hönnunarstjóri.

Eigandi mannvirkis skal tilnefna hönnunarstjóra sem skal hafa
yfirumsjón með og bera ábyrgð á því að samræming aðaluppdrátta,
séruppdrátta og annarra hönnunargagna fari fram.
Hönnunarstjóri skal vera löggiltur hönnuður eða hafa réttindi til þess
að leggja fram uppdrætti til samþykktar vegna
byggingarleyfisumsóknar sbr. 3. tölul. ákvæða til bráðabirgða í lögum
um mannvirki. Hönnunarstjóri skal árita séruppdrætti til staðfestingar
á því að samræming hafi farið fram áður en leyfisveitandi samþykkir
þá.
Hönnunarstjóri annast innra eftirlit eiganda við hönnun mannvirkis.
Hann skal áður en byggingarleyfi er gefið út leggja fram yfirlit um
innra eftirlit við hönnunarstörf. Uppfært yfirlit um innra eftirlit skal lagt
fram við lok hönnunar mannvirkisins. Hönnunarstjóri skal einnig áður
en yfirferð hönnunargagna hefst og áður en byggingarleyfi er gefið út
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2. grein

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við gæðahandbók sem
hönnunarstjóri hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á
samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það.

3. grein

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:

Kr:  __________________________________________________________________

Segi og skrifa:  _________________________________________________________

4. grein

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  _________  stig.

Verkið skal verðbætast þannig: ___________________________________________________

5. grein

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða inn á
bankareikning verktaka nr:  _________  í  ______________________________________________________

eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á
almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur.

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að þeir byggist á
réttum forsendum.

6. grein

Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og allar
teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda
fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram.

7. grein

leggja fram yfirlit um ábyrgðarsvið einstakra hönnuða. Við gerð
gæðakerfis hönnuða skal tekið tillit til þessa ákvæðis um
framlagningu gagna.
Hönnunarstjóri kallar til aðra hönnuði mannvirkis til vinnu vegna
samræmingar hönnunargagna.
Verði breyting á hönnunargögnum eftir að samræming þeirra hefur
farið fram ber viðkomandi hönnuði að tilkynna hönnunarstjóra um
breytinguna og óska eftir samræmingu hönnunargagna eftir því sem
við á.
Eftir hverja breytingu uppdráttar ber hönnunarstjóra að árita hann að
nýju til staðfestingar á því að samræming hafi farið fram vegna
breytingarinnar.

Síða:  1 10



Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að
hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. 
Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar
af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem
geymslufé samkvæmt 6. gr.
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af
völdum verktaka.
 
 
  
8. grein
 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem hann kann að taka á
sig á verktímanum.
 
 
  
9. grein
 
Verki skal vera lokið eigi síðar en:  ________________________________________________
 
 
  
10. grein
 
Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila.
 
 
  
11. grein
 
Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir:
 
________________________________________________________________________
 
 
 
 
  
Undirskriftir:                                                 
 
 
 
______________________________________
 
Staður og dagsetning
 
 
 
________________________________                    _________________________________
 
Undirskrift verkkaupa                                                  Undirskrift verktaka
 
 
 
Vitundarvottar:
 
_________________________________                 kt:  _______________
 
_________________________________                 kt:  _______________
 
 
 
 

Síða:  2 11



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

 

Þessi verksamningur er útbúinn með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á

sviði rekstrar og bygginga - www.hannarr.com
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VERKSAMNINGUR VIÐ

RÁÐGJAFA
VERK: V14 LOK ARON (Vesturbrú 7, 210 Garðabær)

HANNARR
Síðumúla 1 - 108 Reykjavík - sími 5 333-900 - fax 5 333-901

www.hannarr.com
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13



 
Verksamningur milli verkkaupa og

ráðgjafa 
 
 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning:
 
 
 
     Verkkaupi: ________________________________________ kt._________________
 
     Verktaki, ráðgjafi:_____ _____________________________ kt._________________
 
               
  

1. grein
 

Verktaki tekur að sér að vera ráðgjafi á verkinu:
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
Ráðgjafi er ábyrgur gagnvart verkkaupa fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við
samning þennan og lög og reglugerðir.
Verki ráðgjafa er nánar lýst í fylgiskjali hér með, sem ber nafnið ”Lýsing á verki ráðgjafa”
og er það hluti af samningi þessum.
 
2. grein
 
Verkið skal unnið samkvæmt þessum samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við gæðahandbók
sem ráðgjafi hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á
samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það.
  

3. grein
 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:
 
                Kr:  __________________________________________________________________
 
                Segi og skrifa:  _________________________________________________________
 
 
  
4. grein
 
Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  _________  stig.
 
Verkið skal verðbætast þannig: ___________________________________________________
 
 
  
5. grein
 
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða inn á
bankareikning verktaka nr:  _________  í  ______________________________________________________
 
eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á
almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur.
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Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að þeir byggist á
réttum forsendum.

6. grein

Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og allar
teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda
fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram.

7. grein

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að
hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. 
Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar
af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem
geymslufé samkvæmt 6. gr.
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af
völdum verktaka.

8. grein

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

9. grein

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  ________________________________________________. Verði dráttur á
verklokum þessum, sem ekki eru ráðgjafa um að kenna, hækkar samningsupphæð þessi í sama hlutfalli og drátturinn
verður.

Síða:  1 15



1.
2.
3.

 
10. grein
 
Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila.
 
 
  
11. grein
 
Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir:
 
________________________________________________________________________
 
 
 
 
  
Undirskriftir:                                                 
 
 
 
______________________________________
 
Staður og dagsetning
 
 
 
________________________________                    _________________________________
 
Undirskrift verkkaupa                                                  Undirskrift verktaka
 
 
 
Vitundarvottar:
 
_________________________________                 kt:  _______________
 
_________________________________                 kt:  _______________
 
 
 
 
  
Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:
 

Lýsing á verki ráðgjafa

Gæðakerfi

____________________________________
 

 

Þessi verksamningur er útbúinn með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á

sviði rekstrar og bygginga - www.hannarr.com
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 Frumhönnun 5 days Mon 13.1.14 Fri 17.1.14
2 Gagnasöfnun
3 Forhönnun 26 days Mon 6.1.14 Mon 10.2.14
4 Greiningar 26 days Mon 6.1.14 Mon 10.2.14
5 Rýmisgreining 4 days Sat 18.1.14 Wed 22.1.14
6 Brunagreining 3 days Thu 23.1.14 Sun 26.1.14
7 Lagnagreining 3 days Tue 28.1.14 Thu 30.1.14
8 Hljóðgreining 3 days Fri 31.1.14 Tue 4.2.14
9 Burðargreining 26 days Mon 6.1.14 Mon 10.2.14

10 Aðaluppdrættir Mon 24.2.14
11 Verkteikningar 51 days Mon 10.3.14 Mon 19.5.14
12 Útboðsgögn 5 days Tue 11.3.14 Sat 15.3.14
13 Verkteikningar 20 days Mon 17.3.14 Fri 11.4.14
14 Deiliteikningar 5 days Fri 11.4.14 Thu 17.4.14
15 Hlutateikningar 5 days Thu 17.4.14 Wed 23.4.14
16 Skýrsla 21 days Mon 14.4.14 Mon 12.5.14
17 Frágangur 20 days Fri 25.4.14 Thu 22.5.14
18 Próf 1 day Sat 17.5.14 Sat 17.5.14
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BR.2012 Gr. 6.8.3 

- Stærð, grunnflötur og innrétting 
rýmis skal vera þannig að 
hindrunarlaust snúningssvæði, 1,80 m 
að þvermáli, sé framan við salerni og 
einnig sé hindrunarlaust svæði, minnst 
0,90 m breitt, beggja vegna salernis. 
Armstoðir skulu vera beggja vegna 
salernis. 

- Undir handlaug skal vera nægjanlegt 
hindrunarlaust svæði svo hægt sé að 
komast að handlauginni í hjólastól. 

Aron Leví Beck 

Salerni skv.BR.2012(Algildhönnun) 
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Eins og sjá má á myndinni hér að ofan hefur heimasvæði 6 minnkað úr 36,98 fm í 
33,62 fm eftir að tæknirými hefur verið stækkað (29.1.2014). Þessi minnkun hefur 
ekki mikil áhrif á notendagildi deildarinnar og skv.BR.2012 má heimasvæði ekki fara 
undir 30,00 fm svo þetta er í lagi. Þar sem úthorn hefur myndast í rýmið er spurning 
um að setja innréttingu eða einhvað í þeim dúr í hornið. 

Aron Leví Beck 30.1.14 21



Hér má sjá breytingu sem gerð var eftir burðargreiningu og 
rýmisgreiningu. Rýmið hefur þrengst bæði að ofan og 
neðan. Að ofan vegna þess að þvottaherbergi sem staðsett er 
við hlið rýmisins þurfti að stækka til þess að uppfylla kröfur 
reglugerðar. Að neðan hefur rýmið þrengst vegna þess að 
léttum vegg hefur verið skipt út fyrir burðarvegg. 

Mynd hér til hægri er mynd sem er tekin af vef 
mannvirkjastofnunar þann 31.1.14 og sýnir dæmi um 
hvernig hann skal salernisaðstöðu á grundvelli algildrar 
hönnunar. 

Fyrir Eftir 

Salerni skv. grundvelli algildrar hönnunar. 
Tekið af vef mannvirkjastofnunar. 

Rýmisgreining – Breyting á vatns- 
salerni fatlaðra. 

Aron Leví Beck 31.1.14 22
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Breyting á heimasvæði 6 

Fyrir Eftir 

Í ljósi þess að stækkun á tæknirými hafði áhrif á rýmislögun heimasvæðis 6 hefur hönnuður eftir 
nánari athugun gert enn frekari breytingar á svæðinu.  
Þar sem rauði punkturinn er á “fyrir” myndinni myndast dautt rými sem ekki er hægt að nota með 
ráði. Með því að breikka salerni minnkar heimasvæði 6 úr 33,62 m2 í 31,99 m2 sem er ekki mikil 
breyting og er enþá gott og gilt íverurými barna þar sem reglugerð krefur um 30 m2. Þegar þetta 
skot hefur verið minnkað í rétt um 60 cm má koma þar fyrir innanstoksmunum sem gera það að 
verkum að rýmið er betur nýtt og eykur um leið heildarflatarmál salernisaðstöðu. Salernið stækkar 
því úr 10,52 m2 í 12.61 m2 og telur hönnuður að þessum fermmetrum sé betur varið í salerni en 
heimasvæðis í ljósi þess hvernig afstaða heimasvæðis er eftir breytingar. 

Aron Leví Beck 3.3.2014 
24
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Stærð brúttó (m²) 790
fyrir hvert barn 7
Börn 113
Rými m²
Heimasvæði 1 36,2
Hópherbergi 11,5
Heimasvæði 2 36,9
Hópherbergi 12,4
Heimasvæði 3 32,8
Hópherbergi 10,6
Heimasvæði 4 32,8
Hópherbergi 10,6
Heimasvæði 5 36,2
Hópherbergi 11,5
Heimasvæði 6 36,9
Hópherbergi 12,4

Leiksvæði, smiðja 31,2
Leiksvæði, smiðja 31,2

leik og kenslu rými nettó 343,2
fyrir hvert barn 3
Börn 114

Fjöldi fólks fjöldi ath
Deildir 6
Börn á deild 20
Börn á starfsmann 7
Börn alls 120 börn á deild*deildir
Kennarar alls 17 börn alls/börn á starfsmann
Eldhús 2
Skólastjóri 1
Aðstoðarskólastjóri 1
Afleisingar 4
Ræstingar 2

Starfsfólk alls 27
Salerni fyrir starfsmenn 2
Salerni fyrir gesti (börn) 6

27



Bílastæði 

Alls eru 45 bílastæði á lóðinni. Af þeim eru 3 stæði ætluð fyrir fólk með fötlun. Þau stæði eru 
staðsett þannig að aðgengi sé sé best. Stærð og fjöldi uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar 2013 

Aron Leví Beck 18.3.2014 
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Hugleiðingar um val á utanhússklæðningu. 

Form hússins er lægri bygging sem er klofin af fleygmyndaðri hærri byggingarhluta. Þetta 

gefur húsinu nútímalegt og framandi útlit. Tilvalið er fyrir byggingu sem þessa að blanda 

saman ólíkum efnum til þess að gefa mannvirkinu skemmtinlegra og fallegra útlit. 

 

• Spurning um að fleygurinn sé með öðru byggingarefni en lægra mannvirkið, það innrammar form fleygsins og 

gerir mannvirkið margslungnara. Skemmtinlegt að leika sér með sampil ólíkra byggingarefna. 

• Hugmynd er að hafa fleyginn og lægri mannvirki einnig í sitthvorum litnum. Þá annað hvort tón í tón, nábúalit 

eða gagnstæðu. 

• Þar sem mikið lætur á gluggum og gleri á fleygnum eru lægri armarnir (lægri bygging) nokkuð tómlegir ef um 

er að ræða aðeins eina tegund af klæðningar efni, spurning um að brjóta það einhvað upp ? 

• Þar sem þetta er leikskóli þarf ég að pæla í hvar leiksvæði er og hvar ekki, hvar eru álagspunktar og hver þarf 

styrkur að vera á hverri klæðningu fyrir sig ? 

• Huga þarf að viðhaldi og kostnaði. 

• Þegar klæðningar efni er valið þarf að passa sig að reyna að gera húsið “tímalaust” en um leið nútímalegt. 

Hvernig mun fólk líta á bygginguna eftir 10 ár ? Hvað þá 20 ár ??? 

• Huga að litavali í samræmi við umhverfi þ.e. Aðrar byggingar á svæðinu og náttúru ? 

Aron Leví Beck 17.2.14 
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Efnisval greining – Áltré gluggar 
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Efnisval greining – PVC gluggar 
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Efnisval greining – Timbur gluggar 
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Greiningar á klæðningarefni – Bárujárn. 

Bárujárnsklæðningin er hugsuð fyrir fleyginn 
(hærri bygginguna). Þar sem þetta er leikskóli 
þarf að velja sterkar bárujárnsplötur þar sem 
líkur eru á því að mæða muni á þeim. Þetta mun 
hafa í för með sér aukinn kostnað og þessvegna 
hafa báðir dálkarnir “ending og viðhald” og 
“verð” fengið hálft stig hver. 
Til þess að sporna við sem mestum 
viðhaldskostnaði munu vera valdar plötur með 
innnbrenndum lit í. Fleygurinn er hár og ekki er 
hlaupið að því að annast viðhaldsvinnu á honum. 
Hönnuður hefur ákveðið að notast við liggjandi 
bárujárnsklæðningu frekar en standandi. Ástæða 
þess er að fleygurinn er hár og langur og kemur 
liggjandi klæðning betur út. 
 
Bárujárn hefur verið notað sem klæðningarefni á 
Íslandi í mörg ár og reynst mjög vel.  
Galvaniseraðar bárujárnsplötur hafa verið látnar 
“veðrast” í 2-4 ár. Það er algengur miskilingur, 
en það sem hefur verið að gerast er að plöturnar 
skemmast og galvaniseringin veðrast af 
plötunum. Galvanisseringin er í raun besta 
ryðvörn sem til er og þarf einfaldlega að 
háþrýstiþvo plöturnar fyrir málun. 
 
 

Aron Leví Beck 18.2.2014 
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Greiningar á klæðningarefni – Múrkerfi. 

Múrkerfið er ætlað á lægri byggingarnar. 
Múrkerfi geta verið viðhaldsfrek en þar sem 
múrkerfið er áætlað á lægri byggingar 
mannvirkisins er auðvelt að viðhalda því.  
Þegar hönnuður leitar af múrkerfi fyrir leikskóla 
skal taka tillit til álagsþols kerfis og reynslu. 

Sléttpússning kemur skemmtinlega út í 
samblandi við liggjandi bárujárnsklæðninguna. 

Aron Leví Beck 18.2.2014 
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Greiningar á klæðningarefni – Timbur. 

Timbuklæðningin verður notuð víða í 
byggingunni. Bæði verður hún notuð á fleygnum 
og lægri byggingum. Hún verður oft notuð á 
milli þar sem gluggar koma saman. 
Timburklæðningin gefur byggingunni ríkulegt 
og fágað útlit en verður hún notuð í litlu mæli. 
Timbrið er notað til þess að “ramma inn” 
ákveðin svæði á mannvirkinu og brýtur þannig 
upp útlit hennar með skemmtinlegum stíl. 
Timbrið fer aldrei hærra en 2,5 m svo auðvelt er 
að bera á það sem henntar mjög vel þar sem 
timbur er nokkuð viðhaldsfrekt byggingarefni.  
Klæðningin skal vera standani og vinnur þá 
skemmtinlega á móti liggjandi 
bárujárnsklæðningunni. Einnig brýtur hún upp 
tómleikann í lægri byggarhlutum og gefur þeim 
líflegra útlit. 

Aron Leví Beck 18.2.2014 
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Greining á þakvali 

Eins og sjá má á samanburði þessum skorar 

græna þakið mest. Þar sem þetta er nýr leikskóli 

þykir grænaþakið óvitlaus hugmynd að 

umhverfisvitund og opinn hugur til nýjunga sé í 

huga hönnuða. Grænþök hafa verið á Íslandi í 

einhvern tíma og hafa reynst vel. Norðmenn hafa 

byggt grænþök í mörg ár og hafa náð ótrúlega 

langt í þessum fræðum.  

Grænt þak á St. Mary spítalanum. Mynd tekin af 
http://www.prweb.com/ þann 18.2.2014. 36
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Helstu kostirnir við græn þök. 

• Betri orkunýting vegna einangrunar, m.a. lægri húshitunarkostnaður.

• Betri hljóðvist í húsum, gróðurþekjan dregur úr utan að komandi hávaðaáhrifum.

• Lengri endingartími þakefna, gróðurþekjan verndar yfirborð þaksins gegn veðri og vindum.

• Betri miðlun regnvatns – minna álag á holræsakerfi.

• Aukin líffræðileg fjölbreytni – gróðurþök skapa heppilegar aðstæður fyrir ýmis smádýr og

fugla. 

• Gróðurþök eru falleg og hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt, m.a. má fella byggingar í

náttúrunni betur að umhverfi sínu. 

• Gefa góða ýmind fyrir starfsemi í húsnæðinu og eru góð fyrirmynd.

“Sjálfbærni í arkitektúr er ekki lengur valkostur, eða siðfræðileg 
spurning – það er mikilvægasta málefni okkar tíma ef við eigum að 
skilja plánetuna okkar eftir í byggilegu ástandi fyrir komandi 
kynslóðir. Spurningin er hvort við getum komið því í verk áður en 
ástandið verður óafturkræft.”  

 Arthur Spector (2011) 
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Brunagreining
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 1 : 100
Brunagreining Hæð 11

-R er burðargeta í mínútum, t.d. R120.
-E er heilleiki (þéttleiki) í mínútum, t.d. E60.
Ekki meiga myndast rifur, göt eða önnur op sem eldur eða heitt loft getur
komist í gegnum.
-I er einangrun í mínútum, t.d. I30.
Mesti hiti hlémegin má mest vera 180°C (140°C að meðaltali á 5
mælipunktum.

Brunaálag mannvirkja miðast alltaf við nettó gólfflatarmál (MJ/m2).
Hönnunargildi brunaálags miðast við 80% hlutfallsmark.
Brunaálag í þessari byggingu er 700m2 x 0,8 = 560 (MJ/m2)

Brunahólfun einstakra
íbúðarherbergja, sjúkrastofa og einstakra deilda leikskóla skal vera EI
60. Hvert brunahólf skal einungis ná til einnar hæðar nema í
stigahúsum. Brunahólfun á milli deilda í mannvirkjum í notkunarflokki 5
skal vera með EI 90 veggjum og EI2 60-CSm hurðum. Í mannvirkjum í
notkunarflokki 5 þar sem fólk þarf aðstoð við rýmingu skal vera sjálfvirkt
slökkvikerfi. Slíkt húsnæði skal ávallt brunahanna.
Allar deildir eru sér brunahólf í þessari byggingu.

BS=Brunaslanga
Setja skal slöngukefli innanhúss í mannvirkjum þegar slíkt er
nauðsynlegt til að tryggja brunavarnir. Þar sem slöngukefli eru staðsett
skal vera hægt að ná með slöngunni út í öll horn viðkomandi rýma.
Slöngukefli skal staðsetja þannig að ekki sé hætta á að notandi þeirra
teppist inni vegna reyks eða elds.
Í þessari byggingu skal nota 30m brunaslöngu.

BO=Björgunarop
Björgunarop í byggingum eru auðopnanlegir gluggar eða hlerar sem
nota má við flótta úr eldsvoða til öruggs svæðis og til að gera vart við
sig. Gluggar skulu vera hliðarhengdir, rennigluggar eða á láréttum
snúningsás og þá skal vera hægt að opna án lykils eða annarra
verkfæra. Breidd björgunaropsins skal vera minnst 0,60 m og hæðin
minnst 0,60 m og skal samanlögð hæð og breidd gluggans ekki vera
minni en 1,50 m. Hæð frá gólfi að björgunaropi má ekki vera meiri en
1,20 m. Þar sem þetta er leikskóli er gerð undanþága varðandi hæð frá
gólfi. Björgunarop má ekki opnast meira en 100mm nema með aðstoð
fullorðinna.

Á hurð sem er í mikilli notkun skal lokari vera í flokki C5 skv. ÍST EN
14600
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Skilgreining fyrir vali á hitakerfi. 

• Ástæða þess að ég valdi að hafa ofnakerfi í starfsmannarýmum er sú að kerfið er 

auðstillanlegt og er fljótt að taka við sér. Þessi rými eru ekki svo stór svo ofnakerfi annar 

hitaþörfum þess auðveldlega. Ekki er hætta á að börn brenni sig á ofnum þar sem þau 

koma ekki inn í starfsmannarými. Þessi ákvörðun lækkar einnig byggingarkostnað. 

 

• Ástæða fyrir vali mínu á gólfhita í eldhúsi er sú að innréttingar og borð munu vera á 

nærri öllum veggjum svo lítið hindrunarlaust pláss væri fyrir ofn í þessu rými. 

 

• Ástæða fyrir vali mínu á gólfhita í viðverurýmum barna er fyrst og fremst sú að ekki er 

brunahætta frá gólfhita kerfi, veitir gólfhitinn einnig börnum þægindi og jafnt hitastig. 

 

• Ástæða þess að valið er gólfhitakerfi í anddyrum er sú að mikið er af blautum fötum og 

umgangur er mikill, þá er nauðsynlegt að jafnt og stöðug hitastig sé í rýmum þessum. 

Gólfhitakerfi annar þessum þörfum betur en ofnakerfi.  

 

Aron Leví Beck 17.2.2014 
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Lagnagreining – Upphitun. 

Gólfhiti kostir: 

• Jöfn hitadreyfing. 

• Heitt á fótum og kaldara á hausnum. 

• Ekki hætta af heitum ofnum eða lögnum. 

• Mikil þægindi fyrir börn þar sem þau liggja oft 

á gólfum. 

• Tekur ekkert pláss í rými. 

• Jafnt hitastig. 

 

 Gólfhiti gallar: 

• Kostnaðarsamt. 

• Getur verið seint að taka við sér. 

• Sumum finnst það óþæginlegt. 

 

 

Ofnakerfi kostir: 

• Frekar ódýrt. 

• Er fljótt að taka við sér. 

• Auðstillanlegir í hverju rými fyrir sig. 

 

 

 

Ofnakerfi gallar: 

• Ójöfn hitadreyfing. 

• Nokkur hætta á að fólk brenni sig á þeim. 

• Auðvelt að gera ofna nánast “óvirka” með að setja         

gardýnur eða innanstoksmuni fyrir framan þá. 

• Taka pláss í rýmum. 

 

 
Aron Leví Beck 17.2.2014 42
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Leikskólinn Sjáland Aron Leví Beck

Rými m2 Börn Fullorðnir Loftmagn barn (3 l/s) Loftmagn fullornir (6 l/s) Mengun (0,35 l/s per fm) Loftmagn alls Ath.

Heimasvæði 1 35,11 19 3 57,00 18,00 12,29 87,29

Hvíld 1 10,77 5 1 15,00 6,00 3,77 24,77

Heimasvæði 2 36,78 15 3 45,00 18,00 12,87 75,87

Hvíld 2 12,35 5 1 15,00 6,00 4,32 25,32

Heimasvæði 3 32,80 15 3 45,00 18,00 11,48 74,48

Hvíld 3 10,26 5 1 15,00 6,00 3,59 24,59

Heimasvæði 4 32,71 15 3 45,00 18,00 11,45 74,45

Hópherbergi 1 10,60 5 1 15,00 6,00 3,71 24,71

Heimasvæði 5 34,36 15 3 45,00 18,00 12,03 75,03

Hópherbergi 2 10,77 5 1 15,00 6,00 3,77 24,77

Heimasvæði 6 34,02 15 3 45,00 18,00 11,91 74,91

Hópherbergi 3 12,37 5 1 15,00 6,00 4,33 25,33

Leiksvæði 1 30,29 7 2 21,00 12,00 10,60 43,60

Leiksvæði 2 30,47 7 2 21,00 12,00 10,66 43,66

Leikskólastjóri 12,95 0 1 0,00 6,00 4,53 10,53

Fundar-/viðtals 13,65 1 3 3,00 18,00 4,78 25,78

Sérkennsla 7,25 2 1 6,00 6,00 2,54 14,54

Þvottur/ræsting 8,00 0 1 0,00 6,00 2,80 8,80

Geymsla 1 4,60 0 1 0,00 6,00 1,61 7,61

Geymsla 2 4,32 0 1 0,00 6,00 1,51 7,51

Gangur 2 32,47 2 1 6,00 6,00 11,36 23,36

Fjölnot/matsal 67,64 20 3 60,00 18,00 23,67 101,67 Gangur tekinn með.

Fatahengi börn 78,40 10 1 30,00 6,00 27,44 63,44

Anddyri starfsm. 16,24 0 1 0,00 6,00 5,68 11,68

Eldhús 21,34 0 1 0,00 6,00 7,47 13,47

Forðabúr 9,26 0 1 0,00 6,00 3,24 9,24

V.s.f. 7,10 0 1 0,00 6,00 2,49 8,49

Salerni 1 11,36 3 1 9,00 6,00 3,98 18,98

Salerni 2 11,59 2 1 6,00 6,00 4,06 16,06

Vs anddyri 1 3,34 0 1 0,00 6,00 1,17 7,17

Vs anddyri 2 3,53 0 1 0,00 6,00 1,24 7,24

Vs starfs 1 4,42 0 1 0,00 6,00 1,55 7,55

Vs starfs 2 4,39 0 1 0,00 6,00 1,54 7,54

Undirbúningur 18,90 0 5 0,00 30,00 6,62 36,62

Aðst.starfsfólks 21,21 0 7 0,00 42,00 7,42 49,42

695,62 Loftmagn alls (l/s) 1155,47
m3/h 4159,68

4,16 (m3/h) / 1000
Stærð samstæðu 8,32 2*8,53
börn 342 stk 16,64 4*8,53
fullo. 162 stk
skólinn 245 m2
alls 749 l/s

2696,4 m3/h
2,6964

Stærð 6,741 m2
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Tæknirými/Inntök 
Eins og sjá má á samanburðarmyndum hefur tæknirými verið stækkað um 3,1 fm. Ástæða þess er sú að 
upprunalega rýmið var rétt of lítið. 
Stærð loftræsisamstæðu er 5,4 í neðrimörkum svo áætla má um 6 – 7 fm. Lagna grind tekur lítið pláss og er þá 
næginlegt rými til þess að vinna við uppsetningu í þessu tæknirými. 
 
Einnig sést á þessar samanburðarmynd að þvottaherbergið hefur verið stækkað úr 6,25 fm í 8,00 fm. Nú stenst 
það lágmarkskröfur skv.BR 2012 en þar er krafist um 8 fm. 
 
Salerni hefur þó minnkað um 1,21 fm og hefur eitt salerni verið fjarlægt úr rýminu. Fjöldi salerna í þessari 
byggingu er engu að síður nægur skv BR.2012. 

Fyrir Eftir 

Aron Leví Beck 29.1.14 46



Hækkun á loftaplötu 

Fyrir Eftir 

Loftaplata var hækkuð um 40 cm frá upprunalegum teikningum. Ástæða þess var að þá er hægt að 
nota kerfisloft í stað þess að vera með lagna bita eins og hönnuður hafði áður áætlað.  
Neðri byggingar hækka því úr  3,3 m í 3,7 m en fleygurinn hækkar úr  4,93 í 5,33 sem er undir 
hæðarmörkum deiliskipulags. 
Fer þá bil fyrir ofan glugga aldrei undir 50 cm sem áður var annaðhvort slétt við eða rúmir 15 cm. 
Heildarplássþörf loftstokka er á bilinu 45-50 cm. 

Aron Leví Beck 3.3.2014 47



Þakflöturinn er u.þ.b. 17 m + 12 m = 204 m2. 
Fyrir hverja 200 m2 þarf 1 stk þakniðurfall. 
Flatt þak þarf 1:40 halla.  Þar sem guli ramminn er 
á myndinni er hæðsti punktur þaksins og verður þar 
ásteypulag.  
17m * 2,5 = 42,5 / 2 (því það hallar í sitthvora 
áttina) =  21 cm + 5 cm (lámarks ásteypulag) = 26 
cm. 

Regnvatn - þakhalli 

Aron Leví Beck 
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3,54 m²
Vs

3,46 m²
Vs

10,04 m²
Hvíld

36,16 m²
Heimasvæði 1

11,42 m²
Hvíld

36,92 m²
Heimasvæði 2

12,77 m²
Hvíld

11,81 m²
Salerni (4.stk)

4,84 m²
Geymsla

10,71 m²
Hópherbergi

33,23 m²
Heimasvæði 4

35,47 m²
Heimasvæði 5

11,10 m²
Hópherbergi

6,97 m²
V.s.f.

8,09 m²
Þvottur/ræst

20,99 m²
Aðst.starfsfólks

20,67 m²
Eldhús

9,17 m²
Forðabúr17,54 m²

Undirbúningur

8,99 m²
Tækni/inntök

12,61 m²
Salerni (3.stk)

31,99 m²
Heimasvæði 612,79 m²

Hópherbergi

4,85 m²
Vs

4,89 m²
Vs

8,01 m²
Sérkennsla

13,02 m²
Fundar og viðtalsherbergi

13,27 m²
Leikskólastjóri

29,34 m²
Leiksvæði/smiðja

29,38 m²
Leiksvæði/smiðja

14,54 m²
Anddyri

15,48 m²
Anddyri/fatahengi

4,19 m²
Geymsla

6,99 m²
Gangur

59,37 m²
Fjölnotarými/matsalur

31,52 m²
Fatahengi eldri barna

32,03 m²
Fatahengi yngri barna

33,39 m²
Heimasvæði 3

Brunnur

safna saman

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:
YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:
LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:
STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.
*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Aron Leví Beck
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3,53 m²
Vs

3,46 m²
Vs

33,12 m²
Heimasvæði 3

9,88 m²
Hvíld

35,52 m²
Heimasvæði 1

10,79 m²
Hvíld

36,86 m²
Heimasvæði 2

12,47 m²
Hvíld

11,59 m²
Salerni (4.stk)

4,69 m²
Geymsla

10,57 m²
Hópherbergi

32,79 m²
Heimasvæði 4

34,83 m²
Heimasvæði 5

10,78 m²
Hópherbergi

6,23 m²
V.s.f.

8,76 m²
Þvottur/ræst

20,90 m²
Aðst.starfsfólks

20,48 m²
Eldhús

9,09 m²
Forðabúr17,40 m²

Undirbúningur

8,99 m²
Tækni/inntök

10,29 m²
Salerni (3.stk)

33,65 m²
Heimasvæði 612,50 m²

Hópherbergi

4,81 m²
Vs

4,85 m²
Vs

7,03 m²
Sérkennsla

14,20 m²
Fundar og viðtalsherbergi

13,27 m²
Leikskólastjóri

29,79 m²
Leiksvæði/smiðja

29,33 m²
Leiksvæði/smiðja

14,56 m²
Anddyri

15,32 m²
Anddyri/fatahengi

4,07 m²
Geymsla

6,95 m²
Gangur

59,23 m²
Fjölnotarými/matsalur

31,41 m²
Fatahengi eldri barna

31,74 m²
Fatahengi yngri barna

Föt-st

Þ.sk Þ.sk

Þ.sk Þ.sk

Þ.skÞ.sk

T 0,6 (s)

T 0,6 (s)

T 0,6 (s) T 0,6 (s)

T 0,6 (s)

T 0,6 (s)

T 0,6 (s)

T 0,6 (s)

T 0,6 (s)

T 0,5 (s)

T 0,5 (s)

T 0,5 (s)

T 0,5 (s)

T 0,5 (s)

Lágmarksgildi fyrir vegið
hljóðeinangrunargildi R'w (dB) 48

Lágmarksgildi fyrir vegið
hljóðeinangrunargildi R'w (dB) 44

Lágmarksgildi fyrir vegið
hljóðeinangrunargildi R'w (dB) 40

ath að lágmarksgildi fyrir vegið hljóðeinangrunargildi R'w er mælt
á staðnum skv. ÍST 45:2011.

Þar sem leikskóli þessi er nýbygging er hann í flokki C.

Hámarksgildi fyrir A-vegið jafngildishljóðstig
innanhús, Lp,Aeq,T frá umferð 30 (dB)

Hámarksgildi fyrir A-vegið jafngildishljóðstig
innanhús, Lp,Aeq,T frá umferð 35 (dB)

Hámarksgildi fyrir A-vegið jafngildishljóðstig
innanhús, Lp,Aeq,T frá umferð 40 (dB)

Leikskóla þennan þarf að hljóðhanna sérstaklega af
hljóðhönnuði.

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:
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Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.
*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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3,53 m²
Vs

3,46 m²
Vs

33,12 m²
Heimasvæði 3

9,88 m²
Hvíld

35,52 m²
Heimasvæði 1

10,79 m²
Hvíld

36,86 m²
Heimasvæði 2

12,47 m²
Hvíld

11,59 m²
Salerni (4.stk)

4,69 m²
Geymsla

10,57 m²
Hópherbergi

32,79 m²
Heimasvæði 4

34,83 m²
Heimasvæði 5

10,78 m²
Hópherbergi

6,23 m²
V.s.f.

8,76 m²
Þvottur/ræst

20,90 m²
Aðst.starfsfólks

20,48 m²
Eldhús

9,09 m²
Forðabúr17,40 m²

Undirbúningur

8,99 m²
Tækni/inntök

10,29 m²
Salerni (3.stk)

33,65 m²
Heimasvæði 612,50 m²

Hópherbergi

4,81 m²
Vs

4,85 m²
Vs

7,03 m²
Sérkennsla

14,20 m²
Fundar og viðtalsherbergi

13,27 m²
Leikskólastjóri

29,79 m²
Leiksvæði/smiðja

29,33 m²
Leiksvæði/smiðja

14,56 m²
Anddyri

15,32 m²
Anddyri/fatahengi

4,07 m²
Geymsla

6,95 m²
Gangur

59,23 m²
Fjölnotarými/matsalur

31,41 m²
Fatahengi eldri barna

31,74 m²
Fatahengi yngri barna

Steyptir burðarveggir = C25 steinsteypa 200 mm.
Sandspartlaðir og málaðir. 3,9 m háir

Steyptir burðarveggir = C25 steinsteypa 200 mm.
Sandspartlaðir og málaðir. 2,5 m háir

7404 66
87

55
28

27
67

52
33

Steypt burðarsúla með 300mm þvermál. Talaði
við burðarhönnuð sem ráðlagði mér að hafa
burðarsúlu í miðju rýminu til þess að taka við
lóðréttum kröftum frá þakplötu.

Samkvæmt forsögn er talað um að húsið skuli vera staðsteypt.
Burðarveggir inni voru ákveðnir var hugað að holplötu í þaki en þar
sem húsið er með óreglulegum formum er hagstæðara að bæta við
burðarveggjum inni í húsinu.
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Upprunalegur hönnuður:
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Typewritten Text
Hugmyndir um holplötur í þakifengu að fjúka vegna þess hve óreglulegtþakið er, það yrði of dýrt.

Notandi
Typewritten Text
C25 steypa, því mannvirkið er einangrað að utan.

Notandi
Typewritten Text

Notandi
Typewritten Text
Stálprófílar í efstuglugga

Notandi
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Notandi
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Notandi
Typewritten Text
°Max haf er 7-8m"
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Notandi
Typewritten Text

Notandi
Typewritten Text
Útkögun max 2m út

Notandi
Typewritten Text

Notandi
Typewritten Text
Súla var sett í fatahengi



Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/
9 Íbúð 202-204-302-304 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar

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 0,3 4,4 8,8 38,41 0 0

Loft 0,2 4,4 8,8 38,41 0 0 968 S 0 968 n 0,8
4,4 8,8 2,5 38,4 96,0 Útveggur 0,4 16,2 2,5 29,52 35 413

Gluggi 2,0 1,7 2,4 4,08 35 286
Gluggi 2,0 2,3 3 6,90 35 483

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 1182 2150

Aukaálag v/kaldra flata 6 2279

2 Heiti Gólf 0,3 4,4 2,5 10,90 0 0
Loft 0,2 4,4 2,5 10,90 0 0 16 S 0 16 n 0,8

4,4 2,5 2,5 10,9 27,3 Útveggur 0,4 2,5 2,5 4,18 35 59
Gluggi 2,0 0,9 2,3 2,07 35 145

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 203 219

Aukaálag v/kaldra flata 0 219

3 Heiti Gólf 0,3 6,7 5,5 36,85 0 0
Loft 0,2 6,7 5,5 36,85 0 0 53 S 0 53 n 0,8

6,7 5,5 2,5 36,9 92,1 Útveggur 0,4 6,7 2,5 8,47 35 119
Gluggi 2,0 2,3 3,6 8,28 35 580

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 698 751

Aukaálag v/kaldra flata 0 751

4 Heiti Gólf 0,3 2,2 5,5 12,10 0 0
Loft 0,2 2,2 5,5 12,10 0 0 305 S 0 305 n 0,8

2,2 5,5 2,5 12,1 30,3 Útveggur 0,4 7,8 2,5 17,43 35 244
Gluggi 2,0 2,3 0,9 2,07 35 145
Gluggi 2,0 0,5 2,4 1,20 35 84

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 473 778

Aukaálag v/kaldra flata 3 801

5 Heiti Gólf 0,3 6,4 5,3 33,92 0 0
Loft 0,2 6,4 5,3 33,92 0 0 855 S 0 855 n 0,8

6,4 5,3 2,5 33,9 84,8 Útveggur 0,4 9,4 2,5 16,60 35 232
Gluggi 2,0 2,3 3 6,90 35 483

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 715 1570

Aukaálag v/kaldra flata 3 1617

6 Heiti Gólf 0,3 4,5 2,3 10,35 0 0
Loft 0,2 4,5 2,3 10,35 0 0 261 S 0 261 n 0,8

4,5 2,3 2,5 10,4 25,9 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 261

Aukaálag v/kaldra flata 0 261

7 Heiti Gólf 0,3 6,3 5,2 32,76 0 0
Loft 0,2 6,3 5,2 32,76 0 0 826 S 0 826 n 0,8

6,3 5,2 2,5 32,8 81,9 Útveggur 0,4 9,4 2,5 16,60 35 232
Gluggi 2,0 2,3 3 6,90 35 483

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 715 1541

Aukaálag v/kaldra flata 3 1587

8 Heiti Gólf 0,3 2,3 4,5 10,35 0 0
Loft 0,2 2,3 4,5 10,35 0 0 261 S 0 261 n 0,8

2,3 4,5 2,5 10,4 25,9 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 261

Aukaálag v/kaldra flata 0 261

9 Heiti Gólf 0,3 8 4,3 34,40 0 0
Loft 0,2 8 4,3 34,40 0 0 867 S 0 867 n 0,8

8 4,3 2,5 34,4 86,0 Útveggur 0,4 16,5 2,5 30,27 35 424
Gluggi 2,0 1,7 2,4 4,08 35 286
Gluggi 2,0 2,3 3 6,90 35 483

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 1192 2059

Aukaálag v/kaldra flata 0 2059

10 Heiti Gólf 0,3 2,5 4,3 10,75 0 0
Loft 0,2 2,5 4,3 10,75 0 0 15 S 0 15 n 0,8

2,5 4,3 2,5 10,8 26,9 Útveggur 0,4 2,5 2,5 4,18 35 59
Gluggi 2,0 0,9 2,3 2,07 35 145

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 203 219

Aukaálag v/kaldra flata 0 219

11 Heiti Gólf 0,3 5,5 6 33,00 0 0
Loft 0,2 5,5 6 33,00 0 0 48 S 0 48 n 0,8

5,5 6 2,5 33,0 82,5 Útveggur 0,4 5,3 2,5 4,97 35 70
Gluggi 2,0 2,3 3,6 8,28 35 580

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 649 697

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Heimasvæði 1

3 útveggir

Hvíld 1

2 útveggir

1 útveggur

Heimasvæði 2

1 útveggur

Hvíld 2

2 útveggir

Heimasvæði 3

Hvíld 3

Enginn útveggur

Heimasvæði 4

2 útveggir

Hópherbergi 1

Enginn útveggur

Heimasvæði 5

1 útveggur

Hópherbergi 2

1 útveggur

Heimasvæði 6
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Aukaálag v/kaldra flata 0 697

12 Heiti Gólf 0,3 5,5 2,3 12,65 0 0
Loft 0,2 5,5 2,3 12,65 0 0 319 S 0 319 n 0,8

5,5 2,3 2,5 12,7 31,6 Útveggur 0,4 7,8 2,5 17,43 35 244
Gluggi 2,0 2,3 0,9 2,07 35 145
Gluggi 2,0 0,5 2,4 1,20 35 84

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 473 792

Aukaálag v/kaldra flata 3 815

13 Heiti Gólf 0,3 2,1 1,65 3,47 0 0
Loft 0,2 2,1 1,65 3,47 0 0 511 S 0 511 n 3

2,1 1,7 3,9 3,5 13,5 Útveggur 0,4 3,7 3,9 14,43 35 202
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 202 713

Aukaálag v/kaldra flata 3 734

14 Heiti Gólf 0,3 2,1 1,65 3,47 0 0
Loft 0,2 2,1 1,65 3,47 0 0 511 S 0 511 n 3

2,1 1,7 3,9 3,5 13,5 Útveggur 0,4 3,7 3,9 14,43 35 202
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 202 713

Aukaálag v/kaldra flata 3 734

15 Heiti Gólf 0,3 11,8 6,5 76,70 0 0
Loft 0,2 11,8 6,5 76,70 0 0 3015 S 0 3015 n 0,8

11,8 6,5 3,9 76,7 299,1 Útveggur 0,4 0 0 -10,21 35 -143
Gluggi 2,0 0,6 8,8 10,21 35 715
Hurð 3,0 3,3 2,6 17,16 35 1802

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 2373 5389

Aukaálag v/kaldra flata 3 5550

16 Heiti Gólf 0,3 5,1 4,22 21,52 0 0
Loft 0,2 5,1 4,22 21,52 0 0 542 S 0 542 n 0,8

5,1 4,2 2,5 21,5 53,8 Útveggur 0,4 4,2 2,5 1,70 35 24
Gluggi 2,0 2,2 4 8,80 35 616

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 640 1182

Aukaálag v/kaldra flata 0 1182

17 Heiti Gólf 0,3 18,2 1,8 32,76 0 0
Loft 0,2 18,2 1,8 32,76 0 0 1288 S 0 1288 n 0,8

18,2 1,8 3,9 32,8 127,8 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1288

Aukaálag v/kaldra flata 0 1288

18 Heiti Gólf 0,3 5,1 4,22 21,52 0 0
Loft 0,2 5,1 4,22 21,52 0 0 542 S 0 542 n 0,8

5,1 4,2 2,5 21,5 53,8 Útveggur 0,4 4,2 2,5 1,70 35 24
Gluggi 2,0 2,2 4 8,80 35 616

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 640 1182

Aukaálag v/kaldra flata 0 1182

19 Heiti Gólf 0,3 4,2 2,2 9,24 0 0
Loft 0,2 4,2 2,2 9,24 0 0 50 S 0 50 n 3

4,2 2,2 2,5 9,2 23,1 Útveggur 0,4 3,9 2,5 7,84 35 110
Hurð 3,0 0,87 2,2 1,91 35 201

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 311 361

Aukaálag v/kaldra flata 0 361

20 Heiti Gólf 0,3 3,3 3,1 10,23 0 0
Loft 0,2 3,3 3,1 10,23 0 0 55 S 0 55 n 3

3,3 3,10 2,5 10,2 25,6 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 55

Aukaálag v/kaldra flata 0 55

21 Heiti Gólf 0,3 1,75 2,7 4,73 0 0
Loft 0,2 1,75 2,7 4,73 0 0 7 S 0 7 n 0,8

1,8 2,7 2,5 4,7 11,8 Útveggur 0,4 2,3 2,5 5,75 35 81
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 81 87

Aukaálag v/kaldra flata 0 87

22 Heiti Gólf 0,3 3,65 3,1 11,32 0 0
Loft 0,2 3,65 3,1 11,32 0 0 1069 S 0 1069 n 3

3,7 3,1 2,5 11,3 28,3 Útveggur 0,4 0 2,5 0,00 35 0
Gluggi 0,3 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1069

Aukaálag v/kaldra flata 0 1069

23 Heiti Gólf 0,3 1,8 2,2 3,96 0 0
Loft 0,2 1,8 2,2 3,96 0 0 156 S 0 156 n 0,8

1 útveggur

Hópherbergi 3

2 útveggir

VS anddyri 1

2 útveggir

VS anddyri 2

2 útveggir

Anddyri/fatahengi barna

2 útveggir

Leiksvæði 1

1 útveggur

Gangur

Enginn útveggur

Leiksvæði 2

1 útveggur

Tæknirými

1 útveggur

Salerni 3stk

Enginn útveggur

Geymsla

1 útveggur

Salerni 4 stk

Enginn útveggur

Geymsla
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1,8 2,2 3,9 4,0 15,4 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 156

Aukaálag v/kaldra flata 0 156

24 Heiti Gólf 0,3 2,3 3 6,90 0 0
Loft 0,2 2,3 3 6,90 0 0 1017 S 0 1017 n 3

2,3 3 3,9 6,9 26,9 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1017

Aukaálag v/kaldra flata 0 1017

25 Heiti Gólf 0,3 3,4 2,35 7,99 0 0
Loft 0,2 3,4 2,35 7,99 0 0 1178 S 0 1178 n 3

3,4 2,4 3,9 8,0 31,2 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1178

Aukaálag v/kaldra flata 0 1178

26 Heiti Gólf 0,3 5 4,19 20,95 0 0
Loft 0,2 5 4,19 20,95 0 0 824 S 0 824 n 0,8

5 4,2 3,9 21,0 81,7 Útveggur 0,4 4,5 3,9 11,55 35 162
Gluggi 2,0 2,4 2,5 6,00 35 420

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 582 1405

Aukaálag v/kaldra flata 0 1405

27 Heiti Gólf 0,3 4,7 3,7 17,39 0 0
Loft 0,2 4,7 3,7 17,39 0 0 684 S 0 684 n 0,8

4,7 3,7 3,9 17,4 67,8 Útveggur 0,4 3,4 3,9 13,26 35 186
Gluggi 2,0 1,5 0,8 0,00 35 0
Gluggi 2,0 1,5 0,8 1,20 35 84
Gluggi 2,0 1,5 0,8 1,20 35 84

Kuldabrú 0
Samtals 354 1037

Aukaálag v/kaldra flata 0 1037

28 Heiti Gólf 0,3 2,2 2,2 4,84 0 0
Loft 0,2 2,2 2,2 4,84 0 0 714 S 0 714 n 3

2,2 2,2 3,9 4,8 18,9 Útveggur 0,4 2 3,9 7,80 35 109
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 109 823

Aukaálag v/kaldra flata 0 823

29 Heiti Gólf 0,3 2,2 2,2 4,84 0 0
Loft 0,2 2,2 2,2 4,84 0 0 41 S 0 41 n 3

2,2 2,2 3,9 4,8 18,9 Útveggur 0,4 0 3,9 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 41

Aukaálag v/kaldra flata 0 41

30 Heiti Gólf 0,3 3,1 2,6 8,06 0 0
Loft 0,2 3,1 2,6 8,06 0 0 18 S 0 18 n 0,8

3,1 2,6 3,9 8,1 31,4 Útveggur 0,4 3,3 3,9 8,73 35 122
Gluggi 2,0 2,3 1,8 4,14 35 290

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 412 430

Aukaálag v/kaldra flata 0 430

31 Heiti Gólf 0,3 4,2 3 12,60 0 0
Loft 0,2 4,2 3 12,60 0 0 28 S 0 28 n 0,8

4,2 3 3,9 12,6 49,1 Útveggur 0,4 6,6 3,9 22,29 35 312
Gluggi 2,0 2,3 1,5 3,45 35 242

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 554 582

Aukaálag v/kaldra flata 3 599

32 Heiti Gólf 0,3 4 3,3 13,20 0 0
Loft 0,2 4 3,3 13,20 0 0 519 S 0 519 n 0,8

4 3,3 3,9 13,2 51,5 Útveggur 0,4 7,3 3,9 25,02 35 350
Gluggi 2,0 2,3 1,5 3,45 35 242
Gluggi 2,0 2,3 2 4,60 35 322

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 914 1433

Aukaálag v/kaldra flata 3 1476

33 Heiti Gólf 0,3 5 3,1 15,50 0 0
Loft 0,2 5 3,1 15,50 0 0 609 S 0 609 n 0,8

5 3,1 3,9 15,5 60,5 Útveggur 0,4 0 3,90 -2,07 35 -29
Gluggi 2,0 0,9 2,3 2,07 35 145
Hurð 3,0 0,9 2,3 2,07 35 217

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 333 943

Aukaálag v/kaldra flata 0 943

34 Heiti Gólf 0,3 4,3 4,65 20,00 0 0
Loft 0,2 4,3 4,65 20,00 0 0 2948 S 0 2948 n 3

4,3 4,7 3,9 20,0 78,0 Útveggur 0,4 4,3 3,9 12,17 35 170
Gluggi 2,0 2 2,3 4,60 35 322

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0

Enginn útveggur

VSF

Enginn útveggur

Þvottur/ræsting

Enginn útveggur

Aðstaða starfsfólks

1 útveggur

Undirbúningur

1 útveggur

VS 3

1 útveggur

VS 4

Enginn útveggir

Sérkennsla

1 útveggur

Fundar og viðtalsherbergi

2 útveggir

Leikskólastjóri

2 útveggir

Anddyri starfsmenn

1 útveggur

Eldhús
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Samtals 492 3440

Aukaálag v/kaldra flata 0 3440

35 Heiti Gólf 0,3 4 2,25 9,00 0 0
Loft 0,2 4 2,25 9,00 0 0 354 S 0 354 n 0,8

4 2,3 3,9 9,0 35,1 Útveggur 0,4 0 3,9 -2,97 35 -42
Gluggi 2,0 3,3 0,9 2,97 35 208
Hurð 3,0 0,9 2,3 2,07 35 217

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 384 737

Aukaálag v/kaldra flata 3 760

36 Heiti Gólf 0,3 7,6 8,7 66,12 0 0
Loft 0,2 7,6 8,7 66,12 0 0 2599 S 0 2599 n 0,8

7,6 8,7 3,9 66,1 257,9 Útveggur 0,4 0 3,9 -11,70 35 -164
Gluggi 2,0 3 3,9 11,70 35 819
Gluggi 2,0 0,5 9 4,50 35 315

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 970 3570

Aukaálag v/kaldra flata 0 3570

Samtals 683 2166 Samtals flutt hitatap (W) 40684 = 40684

meðaltal W á m 2 60
meðaltal W á m 3 19 18826

Fjölnotarými/matsalur/gangur

1 útveggur

1 útveggur

Forðabúr

2 útveggir
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Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/
9 Íbúð 202-204-302-304 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar

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 0,35 4,4 8,8 38,41 0 0

Loft 0,22 4,4 8,8 38,41 0 0 968 S 0 968 n 0,8
4,4 8,8 2,5 38,4 96,0 Útveggur 0,38 16,2 2,5 29,52 35 393

Gluggi 1,6 1,7 2,4 4,08 35 228
Gluggi 1,6 2,3 3 6,90 35 386

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 1007 1975

Aukaálag v/kaldra flata 6 2094

2 Heiti Gólf 0,35 4,4 2,5 10,90 0 0
Loft 0,22 4,4 2,5 10,90 0 0 16 S 0 16 n 0,8

4,4 2,5 2,5 10,9 27,3 Útveggur 0,38 2,5 2,5 4,18 35 56
Gluggi 1,6 0,9 2,3 2,07 35 116

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 172 187

Aukaálag v/kaldra flata 0 187

3 Heiti Gólf 0,35 6,7 5,5 36,85 0 0
Loft 0,22 6,7 5,5 36,85 0 0 53 S 0 53 n 0,8

6,7 5,5 2,5 36,9 92,1 Útveggur 0,38 6,7 2,5 8,47 35 113
Gluggi 1,6 2,3 3,6 8,28 35 464

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 576 629

Aukaálag v/kaldra flata 0 629

4 Heiti Gólf 0,35 2,2 5,5 12,10 0 0
Loft 0,22 2,2 5,5 12,10 0 0 305 S 0 305 n 0,8

2,2 5,5 2,5 12,1 30,3 Útveggur 0,38 7,8 2,5 17,43 35 232
Gluggi 1,6 2,3 0,9 2,07 35 116
Gluggi 1,6 0,5 2,4 1,20 35 67

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 415 720

Aukaálag v/kaldra flata 3 741

5 Heiti Gólf 0,35 6,4 5,3 33,92 0 0
Loft 0,22 6,4 5,3 33,92 0 0 855 S 0 855 n 0,8

6,4 5,3 2,5 33,9 84,8 Útveggur 0,38 9,4 2,5 16,60 35 221
Gluggi 1,6 2,3 3 6,90 35 386

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 607 1462

Aukaálag v/kaldra flata 3 1506

6 Heiti Gólf 0,35 4,5 2,3 10,35 0 0
Loft 0,22 4,5 2,3 10,35 0 0 261 S 0 261 n 0,8

4,5 2,3 2,5 10,4 25,9 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 261

Aukaálag v/kaldra flata 0 261

7 Heiti Gólf 0,35 6,3 5,2 32,76 0 0
Loft 0,22 6,3 5,2 32,76 0 0 826 S 0 826 n 0,8

6,3 5,2 2,5 32,8 81,9 Útveggur 0,38 9,4 2,5 16,60 35 221
Gluggi 1,6 2,3 3 6,90 35 386

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 607 1433

Aukaálag v/kaldra flata 3 1476

8 Heiti Gólf 0,35 2,3 4,5 10,35 0 0
Loft 0,22 2,3 4,5 10,35 0 0 261 S 0 261 n 0,8

2,3 4,5 2,5 10,4 25,9 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 261

Aukaálag v/kaldra flata 0 261

9 Heiti Gólf 0,35 8 4,3 34,40 0 0
Loft 0,22 8 4,3 34,40 0 0 867 S 0 867 n 0,8

8 4,3 2,5 34,4 86,0 Útveggur 0,38 16,5 2,5 30,27 35 403
Gluggi 1,6 1,7 2,4 4,08 35 228
Gluggi 1,6 2,3 3 6,90 35 386

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 1017 1884

Aukaálag v/kaldra flata 0 1884

10 Heiti Gólf 0,35 2,5 4,3 10,75 0 0
Loft 0,22 2,5 4,3 10,75 0 0 15 S 0 15 n 0,8

2,5 4,3 2,5 10,8 26,9 Útveggur 0,38 2,5 2,5 4,18 35 56
Gluggi 1,6 0,9 2,3 2,07 35 116

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 172 187

Aukaálag v/kaldra flata 0 187

11 Heiti Gólf 0,35 5,5 6 33,00 0 0
Loft 0,22 5,5 6 33,00 0 0 48 S 0 48 n 0,8

5,5 6 2,5 33,0 82,5 Útveggur 0,38 5,3 2,5 4,97 35 66
Gluggi 1,6 2,3 3,6 8,28 35 464

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 530 577

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Heimasvæði 1

3 útveggir

Hvíld 1

2 útveggir

1 útveggur

Heimasvæði 2

1 útveggur

Hvíld 2

2 útveggir

Heimasvæði 3

Hvíld 3

Enginn útveggur

Heimasvæði 4

2 útveggir

Hópherbergi 1

Enginn útveggur

Heimasvæði 5

1 útveggur

Hópherbergi 2

1 útveggur

Heimasvæði 6
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Aukaálag v/kaldra flata 0 577

12 Heiti Gólf 0,35 5,5 2,3 12,65 0 0
Loft 0,22 5,5 2,3 12,65 0 0 319 S 0 319 n 0,8

5,5 2,3 2,5 12,7 31,6 Útveggur 0,38 7,8 2,5 17,43 35 232
Gluggi 1,6 2,3 0,9 2,07 35 116
Gluggi 1,6 0,5 2,4 1,20 35 67

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 415 734

Aukaálag v/kaldra flata 3 756

13 Heiti Gólf 0,35 2,1 1,65 3,47 0 0
Loft 0,22 2,1 1,65 3,47 0 0 511 S 0 511 n 3

2,1 1,7 3,9 3,5 13,5 Útveggur 0,38 3,7 3,9 14,43 35 192
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 192 703

Aukaálag v/kaldra flata 3 724

14 Heiti Gólf 0,35 2,1 1,65 3,47 0 0
Loft 0,22 2,1 1,65 3,47 0 0 511 S 0 511 n 3

2,1 1,7 3,9 3,5 13,5 Útveggur 0,38 3,7 3,9 14,43 35 192
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 192 703

Aukaálag v/kaldra flata 3 724

15 Heiti Gólf 0,35 11,8 6,5 76,70 0 0
Loft 0,22 11,8 6,5 76,70 0 0 3015 S 0 3015 n 0,8

11,8 6,5 3,9 76,7 299,1 Útveggur 0,38 0 0 -10,21 35 -136
Gluggi 1,6 0,6 8,8 10,21 35 572
Hurð 3,0 3,3 2,6 17,16 35 1802

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 2238 5253

Aukaálag v/kaldra flata 3 5410

16 Heiti Gólf 0,35 5,1 4,22 21,52 0 0
Loft 0,22 5,1 4,22 21,52 0 0 542 S 0 542 n 0,8

5,1 4,2 2,5 21,5 53,8 Útveggur 0,38 4,2 2,5 1,70 35 23
Gluggi 1,6 2,2 4 8,80 35 493

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 515 1058

Aukaálag v/kaldra flata 0 1058

17 Heiti Gólf 0,35 18,2 1,8 32,76 0 0
Loft 0,22 18,2 1,8 32,76 0 0 1288 S 0 1288 n 0,8

18,2 1,8 3,9 32,8 127,8 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1288

Aukaálag v/kaldra flata 0 1288

18 Heiti Gólf 0,35 5,1 4,22 21,52 0 0
Loft 0,22 5,1 4,22 21,52 0 0 542 S 0 542 n 0,8

5,1 4,2 2,5 21,5 53,8 Útveggur 0,38 4,2 2,5 1,70 35 23
Gluggi 1,6 2,2 4 8,80 35 493

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 515 1058

Aukaálag v/kaldra flata 0 1058

19 Heiti Gólf 0,35 4,2 2,2 9,24 0 0
Loft 0,22 4,2 2,2 9,24 0 0 50 S 0 50 n 3

4,2 2,2 2,5 9,2 23,1 Útveggur 0,38 3,9 2,5 7,84 35 104
Hurð 3,0 0,87 2,2 1,91 35 201

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 305 355

Aukaálag v/kaldra flata 0 355

20 Heiti Gólf 0,35 3,3 3,1 10,23 0 0
Loft 0,22 3,3 3,1 10,23 0 0 55 S 0 55 n 3

3,3 3,10 2,5 10,2 25,6 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 55

Aukaálag v/kaldra flata 0 55

21 Heiti Gólf 0,35 1,75 2,7 4,73 0 0
Loft 0,22 1,75 2,7 4,73 0 0 7 S 0 7 n 0,8

1,8 2,7 2,5 4,7 11,8 Útveggur 0,38 2,3 2,5 5,75 35 76
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 76 83

Aukaálag v/kaldra flata 0 83

22 Heiti Gólf 0,35 3,65 3,1 11,32 0 0
Loft 0,22 3,65 3,1 11,32 0 0 1069 S 0 1069 n 3

3,7 3,1 2,5 11,3 28,3 Útveggur 0,38 0 2,5 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1069

Aukaálag v/kaldra flata 0 1069

23 Heiti Gólf 0,35 1,8 2,2 3,96 0 0
Loft 0,22 1,8 2,2 3,96 0 0 156 S 0 156 n 0,8

1 útveggur

Hópherbergi 3

2 útveggir

VS anddyri 1

2 útveggir

VS anddyri 2

2 útveggir

Anddyri/fatahengi barna

2 útveggir

Leiksvæði 1

1 útveggur

Gangur

Enginn útveggur

Leiksvæði 2

1 útveggur

Tæknirými

1 útveggur

Salerni 3stk

Enginn útveggur

Geymsla

1 útveggur

Salerni 4 stk

Enginn útveggur

Geymsla
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1,8 2,2 3,9 4,0 15,4 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 156

Aukaálag v/kaldra flata 0 156

24 Heiti Gólf 0,35 2,3 3 6,90 0 0
Loft 0,22 2,3 3 6,90 0 0 1017 S 0 1017 n 3

2,3 3 3,9 6,9 26,9 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1017

Aukaálag v/kaldra flata 0 1017

25 Heiti Gólf 0,35 3,4 2,35 7,99 0 0
Loft 0,22 3,4 2,35 7,99 0 0 1178 S 0 1178 n 3

3,4 2,4 3,9 8,0 31,2 Útveggur 0,38 0 0 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 1178

Aukaálag v/kaldra flata 0 1178

26 Heiti Gólf 0,35 5 4,19 20,95 0 0
Loft 0,22 5 4,19 20,95 0 0 824 S 0 824 n 0,8

5 4,2 3,9 21,0 81,7 Útveggur 0,38 4,5 3,9 11,55 35 154
Gluggi 1,6 2,4 2,5 6,00 35 336

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 490 1313

Aukaálag v/kaldra flata 0 1313

27 Heiti Gólf 0,35 4,7 3,7 17,39 0 0
Loft 0,22 4,7 3,7 17,39 0 0 684 S 0 684 n 0,8

4,7 3,7 3,9 17,4 67,8 Útveggur 0,38 3,4 3,9 13,26 35 176
Gluggi 1,6 1,5 0,8 0,00 35 0
Gluggi 1,6 1,5 0,8 1,20 35 67
Gluggi 1,6 1,5 0,8 1,20 35 67

Kuldabrú 0
Samtals 311 994

Aukaálag v/kaldra flata 0 994

28 Heiti Gólf 0,35 2,2 2,2 4,84 0 0
Loft 0,22 2,2 2,2 4,84 0 0 714 S 0 714 n 3

2,2 2,2 3,9 4,8 18,9 Útveggur 0,38 2 3,9 7,80 35 104
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 104 817

Aukaálag v/kaldra flata 0 817

29 Heiti Gólf 0,35 2,2 2,2 4,84 0 0
Loft 0,22 2,2 2,2 4,84 0 0 41 S 0 41 n 3

2,2 2,2 3,9 4,8 18,9 Útveggur 0,38 0 3,9 0,00 35 0
Gluggi 1,6 0 0 0,00 35 0

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 0 41

Aukaálag v/kaldra flata 0 41

30 Heiti Gólf 0,35 3,1 2,6 8,06 0 0
Loft 0,22 3,1 2,6 8,06 0 0 18 S 0 18 n 0,8

3,1 2,6 3,9 8,1 31,4 Útveggur 0,38 3,3 3,9 8,73 35 116
Gluggi 1,6 2,3 1,8 4,14 35 232

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 348 366

Aukaálag v/kaldra flata 0 366

31 Heiti Gólf 0,35 4,2 3 12,60 0 0
Loft 0,22 4,2 3 12,60 0 0 28 S 0 28 n 0,8

4,2 3 3,9 12,6 49,1 Útveggur 0,38 6,6 3,9 22,29 35 296
Gluggi 1,6 2,3 1,5 3,45 35 193

Loftskipti 0,00 2 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 490 518

Aukaálag v/kaldra flata 3 534

32 Heiti Gólf 0,35 4 3,3 13,20 0 0
Loft 0,22 4 3,3 13,20 0 0 519 S 0 519 n 0,8

4 3,3 3,9 13,2 51,5 Útveggur 0,38 7,3 3,9 25,02 35 333
Gluggi 1,6 2,3 1,5 3,45 35 193
Gluggi 1,6 2,3 2 4,60 35 258

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0
Samtals 784 1302

Aukaálag v/kaldra flata 3 1342

33 Heiti Gólf 0,35 5 3,1 15,50 0 0
Loft 0,22 5 3,1 15,50 0 0 609 S 0 609 n 0,8

5 3,1 3,9 15,5 60,5 Útveggur 0,38 0 3,90 -2,07 35 -28
Gluggi 1,6 0,9 2,3 2,07 35 116
Hurð 3,0 0,9 2,3 2,07 35 217

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 306 915

Aukaálag v/kaldra flata 0 915

34 Heiti Gólf 0,35 4,3 4,65 20,00 0 0
Loft 0,22 4,3 4,65 20,00 0 0 2948 S 0 2948 n 3

4,3 4,7 3,9 20,0 78,0 Útveggur 0,38 4,3 3,9 12,17 35 162
Gluggi 1,6 2 2,3 4,60 35 258

Loftskipti 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0

Enginn útveggur

VSF

Enginn útveggur

Þvottur/ræsting

Enginn útveggur

Aðstaða starfsfólks

1 útveggur

Undirbúningur

1 útveggur

VS 3

1 útveggur

VS 4

Enginn útveggir

Sérkennsla

1 útveggur

Fundar og viðtalsherbergi

2 útveggir

Leikskólastjóri

2 útveggir

Anddyri starfsmenn

1 útveggur

Eldhús
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Samtals 419 3367

Aukaálag v/kaldra flata 0 3367

35 Heiti Gólf 0,35 4 2,25 9,00 0 0
Loft 0,22 4 2,25 9,00 0 0 354 S 0 354 n 0,8

4 2,3 3,9 9,0 35,1 Útveggur 0,38 0 3,9 -2,97 35 -40
Gluggi 1,6 3,3 0,9 2,97 35 166
Hurð 3,0 0,9 2,3 2,07 35 217

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 344 698

Aukaálag v/kaldra flata 3 719

36 Heiti Gólf 0,35 7,6 8,7 66,12 0 0
Loft 0,22 7,6 8,7 66,12 0 0 2599 S 0 2599 n 0,8

7,6 8,7 3,9 66,1 257,9 Útveggur 0,38 0 3,9 -11,70 35 -156
Gluggi 1,6 3 3,9 11,70 35 655
Gluggi 1,6 0,5 9 4,50 35 252

W/m °C lengd
Kuldabrú 0

Samtals 752 3351

Aukaálag v/kaldra flata 0 3351

Samtals 683 2166 Samtals flutt hitatap (W) 38494 = 38494

meðaltal W á m 2 56
meðaltal W á m 3 18 18826

Fjölnotarými/matsalur/gangur

1 útveggur

1 útveggur

Forðabúr

2 útveggir
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  Leikskólinn Sjálandi - Auglýsing útboðs. 
 
 
Garðabær auglýsir eftir tilboðum í nýbyggingu á Leikskólanum Sjálandi. 
Leikskólinn er um xxxx m2. Leitað er eftir tilboðum í framkvæmdir við alla 
smíða-, steypu-, jarð-, málninga-, lagna-, múr-, dúkalagna- og rafmangsvinnu. 
 
Úboðsgögn er hægt að nálgast frá og með mánudeginum 21.apríl 2014 á 
bæjarskrifstofu Garðabæjar eða með því að senda tölvuskeyti á 
aronr10(hjá)ru.is og fá gögn á rafrænu formi. 
 
Tilboðum skal skila eigi síðar en kl: 15:00 þann 1.maí 2014 til bæjarskrifstofu 
Garðabæjar, blablalundi 30a, Garðabæ. 
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Leikskólinn Sjálandi 
Vesturbrú 7, Garðabæ 
Útboðslýsing 

Apríl 2014 

T I L B O Ð S B L A Ð 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í breytingar og endurbætur á Leikskóla að Vesturbrú 7, Garðabæ 
samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum. 
Heildartilboðsfjárhæð (með VSK) kr. ___________________________________________________ 
Í bókstöfum kr. ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

NOKKUR SÉRÁKVÆÐI ÚTBOÐSLÝSINGAR 

Opnun tilboða : Miðvikudaginn 1. apríl. 2014, kl 11:00 

Dagsektir : 20.000 kr. 
Verktrygging : 15% af samningsupphæð 
Verklok : 1. áfangi:Uppsteypa, 1. júní 2014 
2. áfangi: Fullgert hús 1. nóvember 2014
Verðbætur : Engar verðbætur verða greiddar 

SUNDURLIÐUN TILBOÐS 

1. AÐASTAÐA ________________________
2. JARÐVINNA ________________________
3. BURÐARVIRKI ________________________
4. FRÁGANGUR ________________________
5. LAGNIR ________________________
6. SLITLAG ________________________
7. RAFKERFI ________________________

SAMTALS HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK 
____________________________________ 
Staður og dagsetning 
________________________________________ 
Nafn fyrirtækis og kennitala 
________________________________________ 
Undirskrift 
________________________________________ 
Sími Bréfsími 

Leikskólinn Sjálandi EFNISYFIRLIT 
1. ÚTBOÐSLÝSING 4
1.1 Yfirlit 4 
1.1.1 Útboð 4 
1.1.2 Útboðsform 4 
1.1.3 Hæfi bjóðenda 4 
1.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 4 
1.1.5 Kynningarfundur - Vettvangsskoðun 4 
1.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 4 
1.1.7 Framkvæmdatími 4 
1.1.8 Aðrir verktakar, samræming og samvinna 4 
1.1.9 Fullnaðarhönnun verktaka 5 
1.1.10 Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 5 
1.2 Útboðsgögn – lög – reglugerðir – staðlar 5 
1.2.1 Útboðsgögn 5 
1.2.2 Skýringar á útboðsgögnum 5 
1.2.3 Uppdrættir og lýsingar 5 
1.2.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 5 
1.2.5 Undirverktakar 6 
1.2.6 Frávik frá stöðlum 6 
1.3 Tilboð 6 
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1.3.1 Gerð og frágangur tilboðs 6 
1.3.2 Fylgigögn með tilboði 6 
1.3.3 Auðkenni tilboðs 6 
1.3.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 6 
1.3.5 Opnun tilboða 6 
1.3.6 Meðferð og mat á tilboðum 7 
1.3.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 7 
1.4 Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur 7 
1.4.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 7 
1.4.2 Aukaverk 7 
1.4.3 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 7 
1.4.4 Greiðslur og reikningsskil 7 
1.4.5 Verðlagsgrundvöllur 8 
1.5 Ábyrgðir – Tryggingar - Ágreiningsmál 8 
1.5.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 8 
1.5.2 Framkvæmdatrygging 8 
1.5.3 Misræmi í gögnum 8 
1.5.4 Ágreiningsmál 8 
1.6 Vinnustaður 9 
1.6.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 9 
1.6.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 9 
1.6.3 Ljós, hiti, akstur véla og fleira 9 
1.6.4 Umhirða og umgengni á vinnustað 9 
1.6.5 Öryggi á vinnustað 9 
1.7 Frágangur og gæði verks 10 

1.7.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 10 
1.7.2 Gæði verksins 10 
1.7.3 Efnisval og vinnuaðferðir 10 
1.7.4 Málsetningar og mælingar 11 
1.7.5 Sýnishorn og prófanir 11 
1.7.6 Samskipti við yfirvöld 11 
1.7.7 Úttekt 11 
1.7.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti 11 
1.7.9 Teikningaskrá 12 

1. ÚTBOÐSLÝSING
1.1 Yfirlit 

1.1.1 Útboð 
Beck´s verktak, óskar eftir tilboðum í gerð á leikskólanum Sjálandi. Tilboðið skal gert samkvæmt útboðslýsingu 
þessari og þeim gögnum, sem í henni eru upp talin. 

1.1.2 Útboðsform 
Útboðið er opið eins og því er lýst í grein 2.2. í ÍST 30. 

1.1.3 Hæfi bjóðenda 
Komi tilboð bjóðanda til álita skal hann vera reiðubúinn, sé þess óskað, að láta í té eftirfarandi 
upplýsingar: 
Ársreikninga síðustu tveggja ára áritaða af endurskoðanda 
Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna 
Skrá yfir væntanlega undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins 
Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 
Einnig er gerð sú krafa til fjárhagsstöðu bjóðenda að velta ársins 2013 hafi verið a.m.k. 50% af 
tilboðsfjárhæð í þetta verk. 

1.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Til þessa útboðsverks heyrir utanhússfrágangur. 
Verkinu er skipt í tvo áfanga. 
1. áfangi. Steypa
2. Áfangi. Fullgert hús

1.1.5 Kynningarfundur - Vettvangsskoðun 
Á ekki við. 
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1.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 
Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 11.2 í ÍST 30. 
Gerður verður skriflegur samningur um verkið. 
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki gera nákvæma verkáætlun (tíma-, mannafla- og 
greiðsluáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 13.2 í ÍST 30. 
Samþykkt verkáætlun verktaka verður hluti verksamnings. 

1.1.7 Framkvæmdatími 
Verktaki skal hefja undirbúning framkvæmda um leið og verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið 
tilboði bjóðanda. 
1. áfanga skal að fullu lokið 1. júní 2014
2. áfanga skal að fullu lokið 1. nóvember 2014
Vísað er til kafla 1.4.3. varðandi ákvæði um tafabætur ef verktaki skilar verkinu ekki á umsömdum 
tíma. 

1.1.8 Aðrir verktakar, samræming og samvinna 
Ekki notað. 

1.1.9 Fullnaðarhönnun verktaka 
Ekki notað. 

1.1.10 Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 
Verkkaupi Garðabær. 
Umsjón og eftirlit Beck´s verktak. 
Verkfræðiráðgjöf Beck´s verktak 

1.2 Útboðsgögn – lög – reglugerðir – staðlar 

1.2.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 
a) Útboðs- og verkýsing þessi
b) Útboðsteikningar (sjá kafla 1.7.9 Teikningaskrá)
c) Tilboðsblað og tilboðsskrá
d) Íslenskur staðall ÍST-30, með þeim frávikum sem tilgreind eru í grein 0.2.6.
e) Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.

1.2.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var 
við ósamræmi í þeim sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda verkkaupa skriflega 
fyrirspurn eigi síðar 4 dögum fyrir opnunardag tilboða. 
Fyrirspurnir og samhljóða svarbréf verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar 3 dögum 
fyrir opnunardag tilboða. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

1.2.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 14 í ÍST 30. 
Verktaki fær til afnota, án endurgjalds, 3 sett í fullri stærð af uppdráttum hönnuða, sérteikningum og 
verklýsingum. Aðalverktaki ber ábyrgð á að undirverktakar kynni sér öll útboðsgögn. 

1.2.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða sem 
eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög og reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um 
framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 
Skipulagslög og skipulagsreglugerð. 
Byggingarlög og byggingarreglugerð. 
Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
Reglugerð um raforkuvirki. 
Heilbrigðisreglugerð. 
Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar 
Reglur vatnsveitna og hitaveitna 
Lögreglusamþykktir. 
Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
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Reglur Löggildingarstofu. 
Reglur fjarskiptafyrirtækja varðandi strengi. 
Samkeppnislög 

Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 
Bjóðendur sku-lu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

1.2.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 12 í ÍST 30. 

1.2.6 Frávik frá stöðlum 
Stangist ákvæði í ÍST 30 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála og/eða verklýsingar skulu ákvæði 
ÍST 30 víkja. 
1.3 Tilboð 

1.3.1 Gerð og frágangur tilboðs 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 
óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum. Að 
lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim 
magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, 
svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleyfa o.s.frv., nema annað sé tekið 
fram. Tilboðsupphæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverða. 
Vakin er athygli á kafla 1.6 sem fjallar um aðstöðu fyrir verktaka meðan á framkvæmdatíma 
stendur. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 
Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 
Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 
Verktakar fá tilboðsskrá einnig senda í tölvupósti sem Excelskjal. Bjóðendum er skylt að skila 
tilboðsskrá útfylltri á pappír, að öðrum kosti telst tilboðið ógilt. Útprentun úr tölvu telst fullgild 
útfylling. 

1.3.2 Fylgigögn með tilboði 
Verktaki skal skila inn útfylltum tilboðsskrám og tilboðsblöðum sem eru í útboðsgögnum þessum. 

1.3.3 Auðkenni tilboðs 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 
Leikskólinn Sjáland 
Tilboð 
Bjóðandi: _____________________ 

1.3.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 8 í ÍST 30. 
Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

1.3.5 Opnun tilboða 
Tilboð skulu hafa borist skrifstofu Becks verktaka, Sæviðarsund,104 Reykjavík, eigi síðar en 
miðvikudaginn 1. maí 2014, kl. 11:00 og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 7 í ÍST 30. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að senda 
tilboð með símbréfi á opnunarstað og skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út en 
bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðar/póstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun 
tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu 
sbr. 7. grein laga nr. 65/1993,” Lög um framkvæmd útboða”. 

1.3.6 Meðferð og mat á tilboðum 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9 í ÍST 30. 

1.3.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verktaki greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
1.4 Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur 
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1.4.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju sinni: 
Byggingarleyfisgjald ásamt tilheyrandi gjöldum s.s. mælingargjald, skipulagsgjald. 
Heimtaugargjald veitna s.s. rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, holræsagjald o.s.frv. 
Brunabótamatsgjald 
Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 22.2 í ÍST 30. 
Stjórnunarkostnað verkkaupa. 
Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 
Framlag verkkaupa: 
Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins nema annað sé tekið fram í 
verklýsingu. 

1.4.2 Aukaverk 
Komi til aukaverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30, kafla 16. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota taxta, sem verktaki býður í tilboði 
sínu. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan 
dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað, 
svo sem allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, 
álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða teknir með í 
samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu nema um 
það verði samið vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um að láta 
vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 10% . Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, 
geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði 
sínu. 

1.4.3 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 
Verktaki skal ljúka verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 1.1.7, Framkvæmdatími. 
Fyrir hvern almanaksdag sem dregst að ljúka einstökum áföngum fram yfir tilskilin tímamörk, skal 
verktaki greiða verkkaupa kr. 20.000 í tafabætur. 
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið 
leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. kafla 24 í ÍST 30. 

1.4.4 Greiðslur og reikningsskil 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 31 í ÍST 30, Greiðslur og reikningsskil. 
Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. 

Reikningar skulu lagðir fram hálfsmánaðarlega, 1. og 15. hvers mánaðar eða fyrsta virkan dag þar 
á eftir. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram 
hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og 
heildargreiðslustöðu samnings. Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann 
verksins um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. 
Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 
Verkkaupi mun ekki inna af hendi greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent tilskilda 
verktryggingu. 
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og þeim fylgi greinargerð um verkið á 
eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

1.4.5 Verðlagsgrundvöllur 
Engar verðbætur verða greiddar 
1.5 Ábyrgðir – Tryggingar - Ágreiningsmál 

1.5.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 22 í ÍST 30. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa og 
kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af 
framkvæmd þessari. 
Verktaki skal tryggja starfsmenn sína gagnvart slysum, og greiða þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. Verktaki skal 
afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann 
tekur vegna verksins á hverjum tíma. 
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1.5.2 Framkvæmdatrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar, þ.á.m. greiðslu tafabóta skv. kafla 
0.4.3., við verkkaupa vegna verkefnis þessa, afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 
framkvæmdatryggingu, skv. kafla 15 í ÍST 30. Form framkvæmdatryggingar er hefðbundið. 
Framkvæmdatrygging skal miðast við 15 % af samningsupphæð og stendur óbreytt til verkloka en 
lækkar þá í 4 % af samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði. 
Óheimilt er að lækka eða fella niður framkvæmdatryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að 
lútandi frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á 
verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

1.5.3 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 
það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, 
sbr. grein 14.3 í ÍST 30. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til 
greinar 14.4 í ÍST 30. 

1.5.4 Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að 
síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. kafla 32 í ÍST 30. Rísi ágreiningur 
um mál þetta skal því skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

1.6 Vinnustaður 

1.6.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verktaki skal haga verkum sínum þannig að þau trufli sem minnst nánasta umhverfi. Verktaki 
skal skapa sér aðstöðu innan þess svæðis sem honum er úthlutað og lýst er í verklýsingu og á 
uppdráttum með þeim skilmálum sem þar greinir. Verktaki skal á þessu svæði reisa sér vinnubúðir 
og aðstöðu eins og lýst er í kafla 1. í verklýsingu. 
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu. Varðandi umgengni og umhirðu á 
vinnustað vísast til grein 1.6.4. 

1.6.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal, nema annað sé tekið fram í verklýsingu, leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir 
starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. 

1.6.3 Ljós, hiti, akstur véla og fleira 
Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir og verkfæri sem til þarf við 
framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 
Verktaki skal sjá sér fyrir öllum tengingum við vatn, rafmagn og frárennsli á svæðinu. 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um allar nauðsynlegar dreifi- og bráðabirgðalagnir innan 
vinnusvæðisins á meðan á framkvæmdum stendur þar til lokatenging hefur farið fram. 

1.6.4 Umhirða og umgengni á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um 
að umhirða á vinnustað sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. 
Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 18 í ÍST-30. 

1.6.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingar í þessum útboðsgögnum. 
Verktaki skal gæta ítrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 
eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við 
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé 
framfylgt í tæka tíð og til hins ítrasta. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ítrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar 
og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem við 
hlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um 
meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) 
sem tók gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka 
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að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins 
og við á hverju sinni. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt 
samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnu¬eftirlits ríkisins 
hverju sinni. 

1.7 Frágangur og gæði verks 

1.7.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 17 í ÍST 30. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum verkfundum með 
fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu gerðar skriflega og samþykktar 
af báðum aðilum. Fundargerðir skal senda fundarmönnum innan tveggja daga frá síðasta fundi. 

1.7.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 20 í ÍST 30. 
Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 
þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært. 
Verktaki skal framkvæma a.m.k. allar þær prófanir sem tilgreindar eru í verklýsingu ásamt 
nauðsynlegu eftirliti þeim tengdum. Þá skal hann framkvæma verkið í samræmi við niðurstöður 
prófana þar sem þeirra er krafist og einnig skal hann notast við þær til að gera leiðréttingar á 
framkvæmd sinni við verkið. 
Verktaki fær ekki sérstaka greiðslu fyrir umræddar prófanir heldur skal hann innifela allan kostnað 
er af þessu hlýst í einingarverðum sínum. 
Eftirfarandi lágmarkskröfur eru gerðar til gæðakerfis verktaka. 
Að stjórnun og skipting ábyrgðar sé vel skilgreind. Það skal vera skráð hverjir fari með stjórnun 
verks, hvaða þættir heyra undir hvern, hver hafi ákvörðunarvald og hver beri ábyrgð á hverju. 
Það skal vera tryggt að allar ákvarðanir og öll samskipti berist réttum aðilum og séu aðgengileg 
þeim sem þau eru ætluð. Öll gögn varðandi verkið og útfærslu á því skulu skráð og geymd, gögn 
skulu stöðugt vera aðgengileg. Sem liður í þessu eru verkfundagerðir, dagskýrslur úttektagerðir 
o.s.frv. 
Gæðakerfi verktaka skal ná til allra þátta verksins og allra undirverktaka. 
Innra eftirlit verktaka skal vera kerfisbundið, skipulagt og skjalfært. Sem liður í innra eftirliti skal 
verkþáttarýni framkvæmd en hún skal útfærð samkvæmt eftirfarandi. A.m.k tveimur vikum áður en 
framkvæmdir við verkþátt hefjast er haldinn fundir með byggingastjóra, ábyrgðaraðila, hönnuði og 
fulltrúa verkkaupa. Farið er ítarlega yfir verkþátt, ábendingar og athugasemdir um útfærslu og 
framkvæmda bókaðar. Lögð sé áhersla á að finna og leysa þá þætti sem gæti valdið göllum í 
útfærslu og framkvæmd. 
Verktaki skal fullvissa sig um að öll aðföng til verksins uppfylli settar kröfur. Skal það gert með 
kerfisbundnum hætti og niðurstöður skráðar. 
Að lagfæringar á frávikum séu gerðar á viðurkenndan hátt og að haft sé fullt samráð við verkkaupa 
um allar útfærslur. 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni eins og 
lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 
verkfundahöld. 

1.7.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á framkvæmdatíma er 
verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en 
útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 
20.4.1 í ÍST 30. 

1.7.4 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur 
skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

1.7.5 Sýnishorn og prófanir 
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Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi valdi töfum 
á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eftir 
þörfum. 
 
1.7.6 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og önnur 
yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá viðkomandi 
byggingarfulltrúa. 
 
1.7.7 Úttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 28 í ÍST 30. 
Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, rafveitu, 
Löggildingarstofu, Heilbrigðiseftirlits ríkisins eða Eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 
boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en 
formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 
stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 
Verkinu, eða einstökum verkáföngum eftir því sem við á, telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum 
fullnægt: 
1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögnin. 
2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 
3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 
um, hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð er gefin á hafi 
verið skilað. 
4. Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við 
teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo sem um legu lagna o.fl.). 
Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi gefa út án 
tafar vottorð um úttekt, úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja 
og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 
Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af 
fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt 
þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting verkkaupa er fengin fyrir að 
hann hafi lokið viðkomandi verki. 
Um dulda gallar eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði kafla 29 í ÍST 30. 
Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt verkið, en 
almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 28.11 og kafla 29 í ÍST 30. 
 
1.7.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti 
Verktaki skal skrá byggingarstjóra á verkið. 
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 
 
Meistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og 
þess er óskað af verkkaupa. Áritun á umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 
veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
 
1.7.9 Teikningaskrá 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 
Teikningar Teiknistofu Arons 
Nr.: Heiti: Mælikvarði: 
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VERKLÝSINGAR 

0 ALMENNT 

0.4 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT 

0.4.2.22 Byggingstj.og eftl.meðalv.3 áf.tilb. hús 

BYGGINGARSTJÓRN 

Byggingarstjórnunin felur í sér yfirumsjón með byggingarframkvæmdum í samræmi við lög 

nr. 160/2010 og  byggingarreglugerð frá 112/2012, með síðari breytingum.  Byggingarstjóri 

skráir sig á verk hjá byggingaryfirvöldum, enda hafi hann til þess réttindi. 

Byggingarstjóri er ábyrgur gagnvart byggingaryfirvöldum fyrir því að verk sé útfært í 

samræmi við samþykktar teikningar, lög og reglugerðir.   Hann er jafnframt ábyrgur fyrir því 

að allar úttektir sem byggingaryfirvöld fyrirskipa séu gerðar á verktíma.  Hann leggur fram 

hjá byggingarfulltrúa yfirlýsingar um verklok á því verki sem hann er byggingarstjóri á, sem 

nær yfir alla þá verkþætti sem segir fyrir um í byggingarreglugerð og byggingarfulltrúi 

fyrirskipar, undirrituðum af viðkomandi meistara eða öðrum ábyrgum aðila eftir því sem við 

á.  

Til tryggingar á því að byggingarstjóri efni skyldur sínar skal hann vera með lögboðna 

ábyrgðartryggingu sem tekin hefur verið hjá viðurkenndu tryggingarfélagi, í samræmi við gr. 

4.7.7. í byggingarreglugerð.  

Byggingarstjóri skal vera með viðurkennt gæðastjórnunarkerfi í samræmi við gr. 4.8.1 í 

byggingarreglugerð. 

EFTIRLIT: 

Eftirlit felur í sér að hafa eftirlit með verktaka fyrir hönd verkkaupa, að hann framkvæmi verk 

eins og verklýsingar gera ráð fyrir og útboðsgögn segja til um.  Hann skal gæta þess að 

vinnubrögð, efnisgæði og efnismeðferð sé í samræmi við samninga svo og umgengni á 

verkstað.   Hann gerir magnmælingar sem þarf að gera til að reikningsfært magn sé rétt, fer 

yfir og samþykkja reikninga, situr verkfundi eða stendur fyrir þeim ef verkkaupi ákveður þeð 

og lætur bóka þar allt sem máli skiptir og snýr að vinnu eftirlitsins.  Eftirlitið skal taka afstöðu 

til óska verktaka um breytingar á verki eða verkþáttum ef upp koma, kemur breytingum á 
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framfæri við verktaka sem verkkaupi fyrirskipar.   Hann kemur á framfæri beiðnum um 

aukaverk og semur um greiðslur fyrir þau fyrir hönd verkkaupa og í samráði við hann.  

Eftirlitsaðili fylgist með framgangi verksins, hvort það er á áælun, aðvarar aðila  ef áætlun er 

að raskast og grípur inn í, í samráði við verkkaupa, ef verkáætlunin er að fara úr böndum.  

Eftirlitsaðili skal samræma verk aðila sem vinna að verkinu ef þörf er á og úrskurða í 

ágreiningsmálum sem snerta verkið og framvindu þess.  

Eftirlitsaðili sér um að gera úttekt á verki, fyrir hönd verkkaupa, við verklok, þegar verktaki 

óskar eftir því og sér einnig endurtekningar á úttektum ef á þarf að halda, t.d. ef verk reynist 

ekki úttektarhæft . 

Eftirlitsaðili skal fylgjast með að verktaki vinni í samræmi við samþykkt gæðakerfi verksins 

og fylgi gæðahandbók og öryggishandbók verksins og grípi til viðeigandi aðgerða ef frávik 

verða frá því. 

 

Eftirlitsaðili skal fara yfir og kynna sér teikningar og önnur hönnunargögn, verkskilmála, 

verklýsingar, verkáætlun og gæðakerfi verktaka og meistara og öryggishandbók.   Ef honum 

finnst ástæða til skal hann gera athugasemdir við þessi gögn eða óska eftir skýringum og leita 

eftir úrbótum ef þörf er á.  T.d. ef hann telur útfærslu hönnuða ábótavant eða að mönnun sú 

sem verktaki hyggst hafa við verkið sé ónóg. 

 

Eftirlitið hefst við upphaf framkvæmda og lýkur þegar lokaúttekt hefur farið fram á 

fullnægjandi hátt.  

 
MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem fram kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við byggingarstjórnina og eftirlitið, svo sem vinna á 

verkstað og samskipti við verkkaupa og verktaka og byggingaryfirvöld, nema annað sé tekið fram.   

 

0.5 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ 

0.5.1.0 Almennt 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi og rekstri vinnusvæðis 

á meðan á verki stendur. 
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Allar mælingar framkvæmir verktaki á sinn kostnað, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að 

sannreyna þær.   Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast við 

mælingar sínar. 

Verktaki ber þó einn ábyrgð á þeim og aðgerðarleysi og vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi 

þeirri ábyrgð.   

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um 

að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. 

Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsinga, skal leitað úrskurðar höfunda viðkomandi 

gagna. 

Verktaki skal gæta þess að valda ekki skemmdum á neinu við sína vinnu á meðan á verki 

stendur.  Hann skal hafa tilbúna veðurhlíf til að verja verkið gegn skemmdum teljist það 

nauðsynlegt, svo og hlífar til að verja aðra byggingarhluta skemmdum eða annað í næsta 

nágrenni við verkið sé þess þörf.   

Hann fjarlægir rusl jafnóðum sem til fellur vegna verksins og heldur vinnustaðnum 

snyrtilegum, eftir því sem tök eru á.  

Verktaki fjarlægir alla sína aðstöðu í verklok, hreinsar burtu efnisleifar og allt rusl á 

byggingarstað og í nágrenni sem frá honum kemur.  Hafi grasfletir eða trjágróður skemmst 

vegna framkvæmdanna ber verktaka að bæta úr slíku í samráði við verkkaupa áður en verki er 

skilað. 

Byggingunni skal skila hreinni og fægðri út úr dyrum og hvergi má sjást málningarsletta, sem 

ekki á að vera.   

0.5.1.1 Aðstaða og ófyrirséð á m2 húss - viðm. 

0.5.5.21 Ófyrirséð, meðalstór verk 

Liður þessi felur í sér þá liði sem koma upp á byggingartímanum og ekki hefur tekist að sjá 

fyrir.  Gengið er engu að síður út frá að gerð hafi verið ítarleg áætlun fyrir verkið og að þetta 

sé innan þeirra marka sem eðlilegt er, miðað við það.   

Oft kemur þessi liður fram sem aukaverk í verkum sem unnin eru samkvæmt samningi sem 

byggir á magntölum og einingarverðum. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem ákveðið er í hverju tilviki, en kemur fram í 

Byggingarlyklinum sem viðmiðunartala við brúttófermetra húss. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við viðkomandi lið, svo sem vinna, efni og vélar og 

flutningar svo og förgun og rýrnun efnis o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 

7.1 MÚRVERK UTANHÚSS 

7.1.1.0 Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og/eða verklýsingum eftir því sem við á, sem 

verktaki skal kynna sér áður en verk hefst og skilja að fullu.  Verði verktaki var við misræmi 

milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg 

tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það 

þegar í stað til nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með 

samþykki verkkaupa. 

 

Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við góð 

og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.  

 

Efni múrhúðunar: 

Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega 

óveðruðum.  Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum og ófrostþolnum efnum, leir og 

lífrænum efnum að skaðlegt sé.  Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka.  

Allan múrhúðunarsand skal sigta.  Sandinn skal rannsaka hjá viðurkenndum rannsóknaraðila 

og þannig sýnt fram á gæði hans.  Verja skal múrhúðunarsandinn svo að steinar og óhreinindi 

blandist ekki saman við hann á geymslustað.  Sement skal vera portland standard. 

 

Múrblöndur skulu vera sem hér segir: 

 -   Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím. 

 -   Múrfylling í net (rapp): 1 hl. sement og 1,5 hl. sandur. 

 -   Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur 

 -   Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 3 hl. sandur. 

 -   Gólfílögn: 1 hl. sement og 3 hl. sandur. 
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Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir 

og um sambærilegt efni er að ræða.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 

vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir.  Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við 

einstaka liði, gildir sú lýsing fyrir þann lið.   

7.1.13.4 Múrklæðning m/100 mm einangrun 

Brjóta skal burt allar nibbur og ójöfnur og höggva burtu mótavír/tengi, brjóta upp 

steypuhrúður þar til sést í samfellda steypu.  Síðan skal fylla allar holur með múrlögun (td. 

1:2).  Stórar holur og malarhreiður skal fylla í áföngum, þannig að góð binding fáist milli 

steins og múrs.   

Þar sem notuð er steinullareinangrun skal festa hana upp med múrtöppum, díblum af þeirri 

gerð sem framleiðandi múrkerfisins mælir fyrir um.  Festa síðan heitzinkhúðuðu bendineti á 

múrtappana og netið síðan tengt saman með sérstökum bindilykkjum.  Þá er sprautað á 

undirmúr sem burðarlagi og síðan yfirmúr til slétthúðunar.  Báðum múrlögunum skal sprautað 

á og pússað yfir múrinn.  Gert er ráð fyrir ákveðnum biðtíma milli múrlaga. 

EINANGRUN 

Einangrun skal vera steinullareinangrun 120 kg/m3.  Einangrun er fest upp með múrtöppum.  

Þrýsta skal plötum þétt saman á samskeytum og að köntum sem afmarka flötinn fyrir 

múrkerfið og láta lóðréttar samsetningar á einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum.  

Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi 

myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  Ef bil myndast skal fylla í það með 

steinullareinangrun.  Einangrunin skal ná 300 mm niður fyrir aðliggjandi jarðvegsyfirborð 

DÍBLAR TIL FESTINGAR Á EINANGRUN 

Díblar eru notaðir til að festa upp einangrun.  Leggur díblanna er holur og við endann er 

hringlaga flans sem leggst upp að einangruninni.  Lengd múrdíblanna er háð þykkt 

einangrunarinnar. 

þykkt einangrunar:           Lengd díbla 

25-50 mm           115 mm 

75 mm 135 mm 

100 mm 155 mm 
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Gera þarf ráð fyrir að meðaltali 10 stk. í hverja plötu (70x1810 mm) eða u.þ.b. 8 stk á m2 fyrir 

utan sérstyrkingu. 

Við borun á götum fyrir díblana skal nota bor sem er með 1 mm minna þvermál en leggur 

múrdíbilsins.  Bora skal götin a.m.k. 20 mm lengra en leggur múrdíbilsins gengur inn í 

steypuna.  Múrdíblana skal síðan skrúfa fasta t.d. með borvél.  Yfirborð flangsins skal liggja 

nákvæmlega í sama fleti og yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana.  Múrdíblar á 

hornum og köntum skulu vera minnst 60 mm frá útbrún steypu þannig að ekki sé hætta á að 

þeir sprengi steypuna.  Fjarlægð frá brún einangrunar þar sem plöturnar tengjast sé um 150 

mm.  Við glugga og hurðarop og á öðrum stöðum þar sem múrkerfið er rofið, þar sem 

múrkerfið endar á úthorni, í kverk eða á fleti skal setja aukalega múrtappa á kanta þannig að 

ekki verði meira en 300 mm milli múrtappa.  Á mjóum flötum skal víxla töppum þ.e. að aldrei 

verði færri en tvær raðir tappa. 

BENDINET 

Heitzinkhúðað bendinet með ca. 20 mm möskvastærð er notað til styrkingar á trefjamúrnum.  

Netið er fest upp á múrdíblana með því að beygja skinnuna á múrdíblinum yfir netið  þannig 

að netið liggi þétt að fjarlægðarklossunum.  Byrja skal á því að festa netið inn á miðjum fleti 

þannig að það liggi jafnt frá yfirborði einangrunar eins og fjarlægðarklossinn segir til um og 

að hvergi séu misfellur í netinu.  Ef misfellur myndast í netinu skal nota t.d. plastlykkjur til 

stýringar á fjarlægð netsins frá einangruninni.  Netið skal almennt vera í um 10 mm fjarlægð 

frá einangrun, og má alls ekki liggja upp að henni.  Bendinetið skal ávallt leggja langs eftir 

fletinum, þ.e. lárétt.  Ekki má leggja netið lóðrétt vegna hættu á sprungumyndun í múrhúðinni.  

Á samskeytum bendineta, til hliðar og á endum skal skara þau a.m.k. 100 mm.  Síðan skal 

binda brún yfirnets í undirnet, þar sem bendinet skarast eða eru tvöföld, með mest 100 mm 

millibili með sérstökum bindilykkjum og festa með þar til gerðri töng.  Binda skal netin 

saman út frá miðjum fleti þannig að netið verði slétt á eftir.  Net skulu vera heil á úthornum 

og köntum.   

Þar sem op eru í kerfiu t.d. við glugga og hurðir er bendinetið látið ná út fyrir, sem svarar 

breidd kantsins sem opið myndar.  Síðan er það klippt og teygt inn með öllum köntum og 

vatnsbrettum.  þá er sett aukalega bendinet í allar kverkar opanna. 

Ef breidd kanta sem tengjast gluggum hurðum eða öðrum byggingarhlutum, er meiri en 15 cm 

skal tvöfalda bendinetið á kantinum með L-laga neti með leggina jafnbreiða og kantinn. 
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Á öllum úthornum aðliggjandi veggja skal setja aukabendingu 250 mm breiða til beggja hliða 

og binda netin saman á sama hátt og áður.  Við horn á glugga og dyraopum skal setja 330x600 

mm renning undir 45 gr. horni.  þar sem múrkápan myndar mjótt band t.d. fyrir ofan og neðan 

op og bandið er mjórra en 500 mm, skal setja aukabendinet á bandið, sem nái 300 mm út fyrir 

kanta opsins.  Auk þess skal vera aukabending til styrktar, frá jörðu allan hringinn og upp í 

200 cm hæð.   

Alla aukabendingu skal binda nægilega í undirnetið, þannig að netin séu slétt áður en 

múrhúðun hefst.  Áríðandi er að bendinet standi hvergi út úr, eða sé of nálægt múrkápunni 

þ.e. að tryggt sé að nægileg múrhula sé yfir netinu.  

Bendinet skal ná 200 mm niður fyrir aðliggjandi jarðvegsyfirborð, og einangrun 300 mm.  

Fylla skal að múrklæðninu með drenmöl.  Frágangur þessi er hluti af verkinu nema annað sé 

tekið fram, einnig gröftur frá húsi til að klæðning nái nægilega langt niður og fylling að því að 

nýju. 

UNDIRMÚR 

Tvær gerðir af múrblöndum eru notaðar vid kerfið undirmúr og yfirmúr.  Nota skal sérstakar 

dælur og múrblöndunartæki frá framleiðanda sem sjá munu um blöndur vatns og múrblöndu.  

Eftir uppsetningu á bendineti skal sprauta undirmúr á einangrun, þannig að bendinetið sé að 

mestu hulið.  Múrlagið skal jafna í 17 - 20 mm þykkt með réttskeið þannig að yfirmúrlagið 

geti orðið sem jafnast á þykkt.  Múrlaginu skal haldið röku í 4-7 daga og látið harðna í 10 

daga.  Gæta skal þess að netið liggi jafnt í múrlaginu.  Til að fá góða viðloðun milli múrlaga 

skal draga þar til gerða greiðu yfir undirmúrinn strax eftir að búið er að vinna flötinn.  Ekki 

má bleyta yfirborðið við þessa vinnu. 

Múrhúð nái 200 mm niður fyrir endanlegt jarðvegsyfirborð. 

Forðast skal veðurskilyrði þar sem hætta er á að múrinn þorni of hratt, t.d. ef mikil sól er og 

vindur.  Ef slíkar aðstæður koma upp getur þurft að verja of mikla þurrkun á múrnum með 

yfirbreiðslum. 

YFIRMÚR 

Trefjabundinn múr er settur utan á undirmúrinn í 5-10 mm þykkt til afréttingar og sem 

veðrunarlag.  6-12 klst. áður en yfirmúrinn er settur á skal bleyta undirmúrinn rækilega, þó 

þannig að ekki sé til staðar sýnilegt vatn á yfirborði þegar yfirmúrinn er settur á.  

Heildarþykkt múrlaganna skal vera 20-25 mm.  Mikilvægt er að draga úr þurrkrýrnun og skal 

því nota eins lítið vatn í blönduna eins og kostur er.  Við sprautun á múrlögum skal þess gætt 
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að taka ekki fyrir of stóra fleti, þar sem þurrktími er misjafn eftir rakastigi og veðri, annarrs er 

hætta á mismunandi yfirborðsáferð.  Yfirmúr skal halda rökum í 5-10 daga eftir aðstæðum að 

lokinni múrun. 

 

Slétthúðun:  Við slétthúðun skal yfirmúrnum sprautað á undirmúrinn í um 4-5 mm þykkt og 

sléttpússað 

 

Perlupússað:  Við perlupússun skal yfirmúrinn sem er perlupússning dreginn upp á 

undirmúrinn og pússað með brettum þannig að óskuð áferð náist.  Þykkt múrsins ákveðst af 

stærð stærstu korna perlunnar.  Gæta skal þess að taka ekki fyrir of stóran flöt í einu þannig að 

áferð verði allstaðar eins. 

 

KANTAR 

Áður en múrhúðun hefst skal setja réttskeiðar á alla kanta, bönd og línur sem afmarka flötinn.  

Múrhúðun kanta er eins og á sléttum flötum.  Þar sem kerfið tengist öðrum byggingarhlutum 

t.d. við glugga, hurðir og þakniðurföll, skal mynda fúgu með bakfyllingu.  Síðan er 

polyurethan kítti dregið í raufina.  Hreinsun á fúgubörmum sem kíttið tengist og annar 

frágangur á því skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðenda.  Múr sem myndar fubarma, 

skal hafa þornað í a.m.k. 3. vikur áður en fúgun hefst.  Alla lárétta kanta skal þekja með 

teygjanlegri málningu (t.d. Decadex eða sambæril.). 

Í kanta ofan við glugga og önnur op skal mynda droparauf eftir endilöngum kantinum.  Til að 

hleypa í burtu hugsanlegum raka úr einangruninni ofan við glugga og önnur op, skal bora 8 

mm göt upp í gegnum múrkantinn.  Þau skulu vera með 250 mm millibili, þó þannig að 

minnst tvö göt séu á hverjum kanti.  

Við múrklæðningu eldri bygginga þarf oft að brjóta burtu eldri múr á köntum til að nægilegt 

pláss verði fyrir einangrun, og er það þá innifalið í verki þessu.  Ef ekki á að einangra undir 

múrklæðningu skal kústa kantinn með asfalti til að slíta múrkápuna frá steinvegg. 

 

VATNSBRETTI 

Vatnsbretti eru sett upp eftir að frágangi múrkerfisins er lokið.  Því þarf að gæta þess að þegar 

einangrun er sett sé skilið eftir nægilegt rými fyrir múrkápu og vatnsbretti af þeirri gerð sem 

nota skal.  Auk þess skal sniðskera einangrunina með sama halla og vatnsbrettið og koma 

fyrir einangrun í botn úrtaksins undir glugga, helst 25 mm  þykkri.  Yfir einangrun þessa 

kemur bendinetið, múrinn og síðan vatnsbrettið.  Við múrklæðningu eldri bygginga þarf oft að 

77



brjóta burtu eldri múr á vatnsbrettum til að nægilegt pláss verði fyrir einangrun, og er það þá 

innifalið í verki þessu.  Ef ekki á að einangra undir vatnsbrettum skal kústa vatnshalla undir 

gluggum með asfalti til að slíta múrkápuna frá steinvegg. 

Ef vatnsbretti eru úr náttúrusteini eða forsteypt eru þau heillímd á múrkápuna með 

sementslímdu flísalími sem borið er bæði á brettið og múrinn.  Múrinn skal hafa náð fullri 

hörðnun áður en bretti er límt niður.  Kítta skal með urethankítti milli glugga og vatnsbrettis 

og við enda vatnsbretta þannig að vatn komist ekki á bak við múrklæðninguna. 

Ef vatnsbretti eru úr málmi þarf minna úrtak og er þá málningardúkur lagður á vatnshallann 

undir vatnsbretti og ofan á hann límdir 6x25x25 mm millileggsklossar úr nyloni c/c 200 mm. 

Efri hlið vatnsbrettis gengur upp í rauf í undirstykki glugga og neðri (fremri) hlið beygist 

lóðrétt og skrúfist í múrklæðninguna með ryðfríum skrúfum 6/25x55 c/c 200 mm.  Undir 

hvern nagla komi millilegg úr nyloni. 

Ef vatnsbretti eru múruð á staðnum, þarf að gera ráð fyrir úrtaki 50x60 mm (30x50 mm ef 

gluggi er settur í eftirá).  Móti er komið fyrir við frambrún vatnsbrettis og síðan er lagt í 

brettið með undirmúr með bendineti í miðju múrlaginu.  Þegar múrinn hefur harðnað 

nægilega er 2-5 mm yfirmúr dreginn í brettið og það pússað.  Þegar vatnsbretti þetta hefur náð 

að harðna skal kítta með polyurethankítti milli glugga og vatnsbrettis. 

FRÁGANGUR VIÐ ÞAKKANTA 

Þar sem þakkantar ganga út fyrir steypta útveggi, er einangrun látin ganga upp að 

borðaklæðningu þaksins.  Múrklæðningin skal hins vegar enda 50 mm frá 

borðaklæðningunni.  Gæta skal þess vandlega að loftræsting þaksins verði í lagi og eins og til 

er ætlast eftir múrklæðninguna.  Þetta getur haft í för með sér framlengingu á loftræstirörum 

eða loftræstraufum og fer eftir hönnun loftræstingarinnar.  Þetta er hluti verksins nema annað 

sé tekið fram. 

FRÁGANGUR ÞAR SEM KLÆÐNING GENGUR NIÐUR AÐ ÞAKI, ÞVERT Á HALLA 

Þar sem klæðning gengur niður að þaki er gengið þannig frá samskeytum að 

einangrunarrenningur er settur í kverkina 170 mm hár og helmingi þynnri en sú einangrun er 

sem notuð er undir múrkerfið.  Renningur þessi er skáskorinn þannig að flöturinn að ofan halli 

frá vegg.  Áfella er sett í kverkina sem gengur fram á þakið og niður í aðra lágbáru frá 
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kverkinni.  Hæð áfellu þessarar skal vera 80 mm.  Önnur áfella kemur síðan í kverk þá sem  

einangrunarrenningurinn myndar við vegginn, gengur yfir skáann á einangrunarrenningnum 

og 70 mm niður þannig að hann gangi yfir neðri áfelluna.  Þessi áfella skal ganga 30 mm upp 

á vegg og skal þétta milli hennar og veggs með kítti t.d. polyureþankítti eða sambærilegu.  Bil 

frá þaki að neðri brún klæðnngar skal vera 100 mm. 

 

FRÁGANGUR ÞAR SEM KLÆÐNING GENGUR NIÐUR AÐ ÞAKI SEM HALLAR FRÁ 

VEGG 

Þar sem klæðning gengur niður að þaki er gengið þannig frá samskeytum að 12 mm 

vatnslímdur krossviður er settur í kverkina 200 mm hár.  Renningur þessi er í 500 mm bútum 

og 100 mm á milli renninga til að mynda loftræstingu frá þaki.  Þetta þarf þó að útfæra 

samkvæmt aðstæðum á hverjum stað og gæta þess að loftræsting sé í samræmi við hönnun 

þaksins.  Áfella er sett í kverkina sem gengur 300 mm fram á þakið.  Efri brún áfellu þessarar 

skal nema við efri brún krossviðarins.  Tekið er úr einangrun innanverðri, sem er undir 

múrklæðningu, til að mynda loftræstingu þaksins þannig að 50 mm bil verði ofan við efri brún 

áfellu og 30 mm framan við.  Þynning þessi skal vera 150 mm á hæð.  Bil frá þaki að neðri 

brún klæðningar verður þá 100 mm 

 

Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðenda um alla vinnutilhögun, 

einangrun, styrkingu, ásetningu o.s.frv.   Séu verklýsingar framleiðanda múrklæðningarinnar 

frábrugðnar því sem hér kemur fram, skal fara eftir þeim, enda áður verið samþykktar af 

verkkaupa. 

 

Ef þarf að framlengja raflagnir o.þ.h. út í gegnum einangrun og múrklæðningu skal það vera 

innifalið í verki þessu nema annað sé tekið fram. 

 
MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.  Kantar inn að dyrum og gluggum 

eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt minni en 3 m2 ekki dregin frá.  

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar.  

Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv.  Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum 

o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.1.53.1 Takkadúkur  
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Takkadúkur er lagður að sökklum þar sem fram kemur á teikningu. Dúkurinn er lagður með 

takkana að yfirborði steypu eða einangrunar.  Þess skal gætt að búið sé að ganga frá yfirborði 

flatar áður en dúk er komið fyrir, en sá yfirborðsfrágangur er ekki hluti þessa liðar.    

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.    

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. 

Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 

7.2 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS 

7.2.3.1 Þakdúkur  

Gert er ráð fyrir Sarnafil dúk eða sambærilegu (klæðning í flokki T). Dúkurinn er og lagður 

upp á hliðarveggi og undir þakkanta.  

Þakdúkurinn kemur ofan á einangrun, sem er lögð ofan á steypta hallandi þakplötu (sjá 

verkfræðiteikningar) undir rakavarnardúk. Vatnshalli á þaki er formaður í plötunni sjálfri (sjá 

verkfr.tkn) og með því að skera einangrunina misþykka. Einangrun er tvískipt. Neðri hluti er 

100mm (lágmarksþykkt) þykk polystyren einangrun 18 kg./m3. sem er sniðskorin til að 

mynda þakhalla ef þess er þörf. Efri hluti einangrunar er 80mm steinull, 150 kg./m3.  

Þar sem niðurföll koma út úr þakköntum, skal vera yfirfallsgat á bak við niðurfallsrörið. 

Tryggja skal að allsstaðar sé nægilegur halli að niðurföllum. Niðurföll skulu vera 70mm.Um 

allan frágang á þakdúk, skal fara eftir leiðbeiningum og tilmælum framleiðanda dúksins. Það 

gildir líka um frágang á köntum, niðurföllum, lofttúðum og öðru, sem hefur áhrif á lagningu 

þakdúksins. þakdúkurinn skal vera gerður fyrir tilgreinda óloftræsta uppbyggingu á þaki með 

þakhalla 1/40.Eftir að þakdúkur hefur verið lagður, skal þess vandlega gætt að hann verði ekki 

fyrir hnjaski. Ekki má vera nein umferð um þakið, eða að þar fari nokkur vinna fram, nema að 

gera sérstakar ráðstafanir til þess að verja dúkinn og jafna álagi af pöllum, eða búnaði á 

einangrunina. 

Magntala er mældur nettó fermetri af fullfrágenginni dúklögn á einangraðan þakflöt. Innifalið 

skal vera glerfilt,einangrun, rakavarnarlag og dúkur, svo og allur frágangur á brúnum, 

kverkum, um niðurföll og á þakköntum og um þaktúður, þó það sé ekki sérstaklega 

magntekið. 

7.2.3.2 Eggjabakkadúkur 
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7.2.3.3 Sandur og farg  

Ofan á þakdúkinn kemur kemur ýmist fínt sandlag 0‐8mm og svo koma 2‐4 lög af torfi 

sem öll snúa upp eða völusteinar(sjávarmö/ármöll) 80‐100 mm lag. . Mölin skal vera núin 

sjávar eða ármöl, laus við leir og sand (Völusteinn). 

 
Magntölur og einingarverð: 

Eining 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. 

 

 

 

7.2.3.4 Einangrun þaks, 180mm, 125kg/m2 

Ofan á fullfrágenginn, pappalagðan flöt skal setja tvö lög af hágæða steinullareinangrun. Halli 

er tekinn í ásteypulagi, 1:40 (2,5 sm á m). Einangrun skal vera sérstaklega til þess gerð að 

nota við þakgerð sem hér um ræðir, viðsnúið þak. Yfir öllum niðurföllum skal skera úr 

einangruninni u.þ.b. 150 x 150 mm göt. Að öðru leiti skal leggja og ganga frá einangruninni. 

 
MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða.  

 

 

7.2.3.5 Yfirfallsrör  

Í þakkanta skal setja ryðfrí yfirfallsrör með ásoðnum festiflans fyrir dúkfrágang, samkvæmt 

teikningum. Gert er ráð fyrir að yfirföllin séu sett i vegg eftir að kjarnaborað hefur verið með 

bor 

10mm stærri en rör, þéttifrauðað milli rörs og steypu. Þétta skal pappa vandlega við 

yfirfallsrörið(flansinn) að innanverðu. 

 

Magntölur og einingarverð: 
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Magn er stykki (stk.) skv. teikningum hönnuða. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið þ.e. yfirfallsrör, smíði, ísetning og þétting þess við 

þakpappa og stein. 

 

 

7.2.20.26 Viðarklæðning, origon pine 

Útveggi skal klæða með viðarklæðningu samkvæmt magnskrá og sérteikningum.  Borðin séu 

bein, húsþurr og laus við stóra kvisti og aðra galla.  

 
MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.22.2 Bárujárnsklæðning, 0,5 mm, galv./aluzink 

Bárujárnsklæðning af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- og litaskrá skal 

setja á vegg skv. sérteikn.  Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta 

skal þess, að efni undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð 

klæðningar. Nota skal fylgihluti eins og dropalista, vatnsbretti, hliðar- og karmstykki í 

samræmi við klæðningu. Frágangur skal vera eins og fram kemur á sérteikningum og setja 

skal þéttingar og músanet þar sem sýnt er á þessum sérteikningum.  Þessir hlutir eru innifaldir 

í einingarverði nema annað sé tekið fram.   

Járnið skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu 

vegna hitamyndunar.  Bora skal fyrir nöglum og hreinsa burt allt svarf eftir borun.  Negla skal 

í aðra hverja hábáru með 4x35 mm galv. þaksaum.  Klæðningu skal skara um eina og hálfa 

báru hið minnsta.  Ekki skal vera meira en 700 mm milli naglaraða. Negla skal í hverja hábáru 

á svæði sem er 1,5 m frá kanti og frá kili.  Á svæði sem er 1,5 x 1,5 m frá úthornum skal bil 

milli naglaraða ekki vera meira en 350 mm.  

 

Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda klæðningarinnar í einhverjum tilvikum skal 

bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr.   Mál skal taka á staðnum. 

Grind undir klæðningu er ekki með í þessum lið. 

 
MAGNTÖLUR: 
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Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.30.33 Einangrun, 100 mm,125 kg/m3, fest m/díbl  

Nota skal einangrun af þeirri gerð og þykkt sem fram kemur í magnskrá.  Hafa skal 

einangunina sem mest í heilum plötum.   Þegar um nýbyggingu er að ræða skal byrja á að 

brjóta burtu allar nibbur og ójöfnur og höggva burtu mótavír/tengi, brjóta upp steypuhrúður 

þar til sést í samfellda steypu.  Síðan skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2).  Stórar 

holur og malarhreiður skulu fylla í áföngum, þannig að góð binding fáist milli steins og múrs.  

 

EINANGRUN Í GRIND 

Í grind skal koma fyrir steinull af þeirri gerð og þykkt sem kveðið er á um í magnskrá, þannig 

að hún liggi alls staðar fast við grind og hvergi myndist holrými. Þar sem einangrun er tvöföld 

skal gæta þess að samskeyti standist ekki á.   

Vanda skal alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi myndist bil 

milli einangrunar og milli einangrunar og aðliggjandi flata.  Ef bil myndast skal fylla í það 

með steinullareinangrun. 

 

EINANGRUN FEST MEÐ DÍBLUM 

Einangrun skal vera steinullareinangrun 80 eða 120  kg/m3 eftir því sem fram kemur í 

magnskrá.  Einangun skal festa með díblum af þeirri gerð sem framleiðandi einangrunar 

mælir fyrir um og með þeim fjölda sem fram kemur á teikningum.  Einangrun er fest upp með 

múrtöppum, díblum.  Þrýsta skal plötum þétt saman á samskeytum og að köntum og láta 

lóðréttar samsetningar á einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum.  Vanda skal 

sérstaklega alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi myndist bil 

milli einangrunar og aðliggjandi flata.  Ef bil myndast skal fylla í það með 

steinullareinangrun. 

 

DÍBLAR TIL FESTINGAR Á EINANGRUN 

Díblar eru notaðir til að festa upp einangrun.  Leggur díblanna er holur og við endann er 

hringlaga flans sem leggst upp að einangruninni.  Lengd múrdíblanna er háð þykkt 

einangrunarinnar. 
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þykkt einangrunar:           Lengd díbla 

25-50 mm 115 mm 

75 mm 135 mm 

100 mm            155 mm 

Ef ekki er annað tekið fram á teikningum skal gera ráð fyrir að meðaltali 4 stk. í hverja plötu 

(70x1810 mm.) eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu.  Við borun á götum fyrir díblana 

skal nota bor sem er með 1 mm minna þvermál en leggur múrdíbilsins.  Bora skal götin a.m.k. 

20 mm lengra en leggur múrdíbilsins gengur inn í steypuna.  Díblana skal síðan skrúfa fasta 

t.d. með borvél.  Yfirborð flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og yfirborð 

einangrunar eftir að búið er að festa díblana.  Á mjóum flötum skal víxla töppum þ.e. að aldrei 

verði færri en tvær raðir tappa. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.2.33.17 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm  

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp vatnsbretti úr því efni og í þeirri útfærslu sem 

fram kemur á teikningum og setja undir og yfir glugga og fyrir ofan hurðir eftir atvikum, allt í 

samræmi við teikningar.  Vatnsbretti skal vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning 

nema annað sé tekið fram.  Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta 

skal þess, að efni undir vatnsbretti skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð 

vatnsbrettis.  Efni skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða 

skurðarskífu vegna hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu vatnsbrettis þ.e. klippingu og 

beygingu skal ekki vera undir 5°c.  Gæta skal þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti 

myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu.  Ef ekki er annað tekið fram skal 

setja tjörupappa á milli steins og áfellunnar.  Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli 

framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem 

sker úr.    
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SLÉTT ÁLKLÆÐNING 

Klæðning skal vera 2 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.  Við 

beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm.   

SLÉTT STÁLKLÆÐNING 

Klæðning skal vera 0,7 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.  

ZINKKLÆÐNING 

Klæðning skal vera 0,7 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.2.35.10 Áfellur úr áli ofan á steypta kanta 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp áellu ofan á steyptan kant úr því efni og í þeirri 

útfærslu sem fram kemur á teikningum.  Áfellan skal vera í sama lit og veggjaklæðning nema 

annað sé tekið fram.  Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal 

þess, að efni undir áfellunni skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð áfellunnar.  

Efni skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu 

vegna hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu áfellunnar þ.e. klippingu og beygingu skal ekki 

vera undir 5°c.  Gæta skal þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur 

milli efna sem orsakað geti tæringu.  Ef ekki er annað tekið fram skal setja tjörupappa á milli 

steins og áfellunnar.  Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum 

tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr.    

SLÉTT ÁLKLÆÐNING 

Klæðning skal vera 2 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá og 

samþykkjast af eftirlitsmanni.  Við beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni 

en 2x2,5 mm. = 5 mm.   

SLÉTT STÁLKLÆÐNING 
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Klæðning skal vera 0,7 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá og 

samþykkjast af eftirlitsmanni.   

 
MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp gluggaáfellur og/eða horn úr því efni og í þeirri 

útfærslu sem fram kemur á teikningum.  Áfellurnar samþykkist af eftirlitsmanni.  

Gluggaáfellur og horn skulu vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning nema annað sé 

tekið fram.  Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal þess, að efni 

undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð áfella og horna.  Efni 

skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna 

hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu klæðningar þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera 

undir 5°c.  Gæta skal þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur 

milli efna sem orsakað geti tæringu.  Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í 

einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr.    

 

SLÉTT ÁLKLÆÐNING 

Klæðning skal vera 2 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.  Við 

beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm.   

 

SLÉTT STÁLKLÆÐNING 

Klæðning skal vera 0,7 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.   

 
MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.51.1 Músanet  
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Músanet skal setja þar sem fram kemur á sérteikningum og skal frágangur vera þannig að mýs 

geti í engum tilvikum komist þá leið sem netið á að varna.  Sé t.d. innfelling eða rauf í vegg 

sem verið er að klæða skal þess gætt að músanetið loki fyrir slíkt og er slíkur frágangur 

innifalinn í lið þessum.   

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.2.70.1 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60  

Liður þessi nær til burðarkerfis fyrir klæðningu á útveggi, efnis og uppsetningar.  Burðarkerfi 

þetta skal vera úr áli/stáli, eftir því hvað fram kemur á teikningum.  Ef ekkert er tekið fram um 

efnið skal það vera úr sama efni og klæðningin, til að ekki komi til rafspenna sem myndast 

getur milli ólíkra efna.   Kerfi þetta byggir á teikningum arkitekta og verkfræðinga hvað 

varðar útlit og styrkleika. 

Burðarkerfið er í aðalatriðum þannig að knekti, með því millibili sem fram kemur á 

teikningum, festast á steypta veggi með 8x75 mm. heitgalvanhúðuðum múrboltum.  Við 

borun vegna festinga skal þess gætt að blása öllu ryki úr gati til að ná mögulegri 

hámarksfestingu.  Á milli knektis og steypu skal setja asfaltpappa.   Þegar lokið er að stilla 

knekti af, skal fullherða múrbolta í samræmi við leyfilega herslu múrbolta, uppgefna af 

framleiðenda.  Lóðréttir T-leiðarar 90/50/2 mm. skrúfast á áðurnefnd knekti þar sem plötur 

koma saman og vinklar 50/50/2 mm. skrúfast á áðurnefnd knekti á miðjusvæði platna.  Þegar 

leiðarar eru festir upp skal byrja á að stilla þá af og festa í miðjan leiðara með 4,2 x 19 mm. 

ryðfrírri (A4) borskrúfu í miðjugat á knekti.  Leiðara skal síðan festa með tveim samskonar 

skrúfum í hvert knekti í þar til gerð göt.  Athuga að ef um er að ræða burðarkerfi úr áli þarf að 

gæta vel að því að hindra ekki þensluhreyfingar álsins. 

Leiðararnir réttist vandlega af og komi undir klæðninguna með því millibili sem fram kemur á 

teikningum.   Að neðan, þar sem klæðning endar, skal setja U-vinkil úr ryðfrírri/ál gataplötu 

til loftunar milli klæðningar og einangrunar.  Athuga skal að ef teikningar gera ráð fyrir 

öðrum stærðum eða festingum en hér koma fram þá ráða þau fyrirmæli.  Einnig skal athuga að 
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ef framleiðandi kerfisins fyrirskipar aðra útfærsl á kerfinu, þá skal hún ráða eftir samþykki 

eftirlitsaðila.  Mál skulu tekin á staðnum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður 

vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í 

öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.4 MÁLUN UTANHÚSS. 

7.4.1.0 Almennt. 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær 

áður en verk hefst og skilja að fullu.  Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og 

verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna 

umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til 

nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 

verkkaupa. 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 

vinnubrögðum og í samræmi við staðla.  Við alla málningarvinnu skal fara eftir 

leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó þannig 

að stangist forskrift framleiðenda málningar í einhverju á við verklýsingar þessar, skal 

verktaki láta verkkaupa vita strax af því og ákveður verkkaupi þá hvað skuli gilda.  Um efni 

og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá.  

Ef málning þekur ekki nægilega vel að mati verkkaupa, t.d. vegna þess að undirlag er dekkra 

eða ljósara en málningin, þá skal mála aukayfirferð.  Verktaki skal meta það og reikna það inn 

í einargverð viðkomandi liðar, ef hann telur þörf á því. 

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir.  Bent skal á að helstu framleiðendur 

málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru verktakar hvattir til 

að kynna sér þær. 

Áður en heildarverkinu er skilað, skal verktaki yfirfara málningu og gera við skemmdir, sem 

kunna að hafa orðið á verktímanum og skal það vera innifalið í einingarverðum málningar.    
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Aldrei skal mála við hitastig sem er undir 5°c, nema framleiðandi málningar gefi leyfi fyrir 

því og verkkaupi sé látinn vita af því.  Ekki má undir neinum kringumstæðum að þynna 

málningu umfram það sem framleiðandi segir til um. 

 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi það 

og að um sambærileg efni sé að ræða.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 

tæki sem verkkaupi samþykkir. 

 

7.4.2.3 Málun á steinsteypu, sil. + 3 umf. plm. 

Alla fleti utanhúss skal mála, að loknum viðgerðum á steypu með einni umferð af vatnsfælu 

og síðan með plastmálningu samkv. magnskrá og efnis- og litaskrá, sem hér segir: 

 

Alla fleti utanhúss skal mála með einni umferð af vatnsfælu á eftirfarandi hátt:  

 -   Hreinsa burtu óhreinindi og lausa og flagnandi málningu, ef um er að ræða 

viðgerðir á gömlu.  

 -   Bera 40% monosílan á flötinn þannig að fljótandi himna myndist á veggnum og 

skal þess vandlega gætt að hvergi verði blettir útundan.   Æskilegt er að sprauta efninu á með 

mjög lágum þrýstingi, þvert yfir lóðrétta fleti, með 20-30 cm millibili.  Lárétta eða lítt 

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

rigningu.  Flöturinn skal vera þurr til að ná sem mestu ísogi.   Efnið má ekki koma í snertingu 

við vatn eða vatnsgufu fyrir notkun. 

 -   Fari monosílan á gler, tré eða aðra staði, þar sem ekki á að nota efnið, skal   hreinsa 

það strax af með spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum.  Myndist pokar í málningu 

sem fyrir er, ef um er að ræða viðgerðir á gömlu, eða brúnir hennar verpist, skal skafa lausu 

málninguna burtu og sílanbaða þann flöt aftur. 

 -   Efnisnotkun skal vera 0,2 - 0,4  l/m2 miðað við sléttan flöt.  Ef sprungur eru í 

yfirborði flatar skal bera minnst 04 l/m2.  Eftir að búið er að sílanbaða ákveðinn flöt skulu 

líða amk. 4-6 klst áður en vatn má komast í snertingu við flötinn. 

 -   Ekki skal sílanbaða við lægra hitastig en 5 gr.c, eins skal flöturinn sem sílanbaða á, 

að vera minnst 3 gr.c yfir daggmörkum loftsins meðan á sílanböðun stendur og þornun.  

 

Mála með plastmálningu af þeirri gerð sem kemur fram í magnskrá eða verkkaupi velur. 

Fjöldi umferða kemur fram í magnskrá.   Efnisnotkun skal í fyrstu umferð vera um 0,17 l/m2 

miðað við sléttan flöt og þurrfilmuþykkt skal vera 75 mikron.  Efnisnotkun seinni umferða 
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skal vera um 0,12 l/m2 miðað við sléttan flöt og Þurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 115 mikron.  

Lárétta og hallandi fleti eins og steinkanta og vatnsbretti glugga, skal loka með vatnsþéttandi 

efni áður en málun hefst, t.d. þykkhúð eða Xypex efni.   

Vísað er einnig í verklýsingu 7.4.1. Almennt, varðandi vinnu þessa.  Verkkaupi ákveður lit ef 

annað er ekki tekið fram.   

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar 

og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð 

fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á gleri og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að 

ræða. 

 7.4.34.1 Málun trérverks, 2 umf hálfþekjandi 

Allt timbur skal vera gagnvarið áður en uppsetning hefst, samanber verklýsingu fyrir 

viðkomandi byggingarhluti.  Mála skal tréverk með terpentínuþynnanlegri alkíðolíuviðarvörn.  

Varðandi málun skal fara eftir fyrirmælum málningarframleiðanda. 

Verkið skal unnið á eftirfarandi hátt: 

-   Metta viðinn með terpentínuþynnanlegri alkíðolíu grunnviðarvörn með 5-15% 

þurrefnisinnihaldi. Til að metta viðinn getur þurft að bera á fleiri en eina umferð.  Umframolíu 

sem ekki gengur inn í viðinn skal þurrka af með klút.  Áður en málun hefst skal rakinn í 

viðnum vera minni en 18%. 

-   Mála skal tvær umferðir með hálfþekjandi terpentínuþynntri alkíðolíu viðarvörn.   

Efnisnotkun um 0,12 l/m2 per umferð.  Þurrfilmuþykkt einnar umferðar sé 30-35 mikron. 

Endanleg þurrfilma skal vera amk. 60 míkron. 

-   Á álagsfleti svo sem botnfalslista, lárétta pósta, neðsta karmstykki og lárétta fleti 

aðra skal mála  þriðju umferð, þannig að endanleg þurrfilmuþykkt sé a.m.k. 90-100 mikron á 

þessum stöðum.   

Vísað er einnig í verklýsingu 7.4.1. Almennt, varðandi vinnu þessa.  Verkkaupi ákveður lit ef 

annað er ekki tekið fram.   

MAGNTÖLUR: 
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Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu eða í 

annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar 

og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð 

fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á gleri og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að 

ræða. 

7.5 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR 

7.5.1.1 Gluggar, gler og útih. á m2 húss 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á og skal 

verktaki kynna sér hvorutveggja áður en verk hefst og vera öruggur um að hann skilji að fullu.  

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum 

innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna, umfram það sem teikningar segja til 

um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar 

breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og 

fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.  Verktaki skal verja alla glugga, gler og 

útihurðir fyrir skemmdum með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur 

eftir því sem ástæða er til.  Allt timbur sem kemur fyrir í verkinu skal gagnvarið og þar sem 

timbur liggur að steypu skal setja millilegg úr asfaltpappa. 

Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki 1100 

Pa.  Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð standist 

gæðakröfur.  Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar, heitgalvanhúðaðar 

eða úr kopar/messing.  Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra gugga og karma skal vera 

10 mm nema annað sé tekið fram.  

Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé slíkt  

sambærilegt og samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa.  Vanti uppá verklýsingar skal nota 

viðurkennd efni og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir.  
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27-apr.-2014

Síða 1

Útbod : Hannarr banki 2014.04.04
Lykill Liður Magn Eining Ein.verð Verð alls

0 ALMENNT
0.4 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
0.4.2.22 Byggingstj.og eftl.meðalv.3 áf.tilb. hús 800,00 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------------------
  - Samtals fyrir 0.4 _ _ _ _ _ _ _

0.5 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
0.5.1.1 Aðstaða og ófyrirséð á m2 húss - viðm.  800,00 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0.5.5.21 Ófyrirséð, meðalstór verk 800,00 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  - Samtals fyrir 0.5 _ _ _ _ _ _ _

  - Samtals fyrir 0 _ _ _ _ _ _ _

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 MÚRVERK UTANHÚSS
7.1.13.4 Múrklæðning m/100 mm ein 323,42 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.1.53.1 Takkadúkur 188,42 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------------------
  - Samtals fyrir 7.1 _ _ _ _ _ _ _

7.2 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS
7.2.3.1 Þakdúkur 2.400,.. m2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.3.2 Eggjabakkadúkur 800,00 m2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.3.3 Sandur og farg 800,00 m2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.3.4 Einangrun þaks, 180mm, 125kg/m2 800,00 m2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.3.5 Yfirfallsrör 5,00 stk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.20.26 Viðarklæðning, origon pine            63,02 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.22.2 Bárujárnsklæðning, 0,5 mm, galv./aluzink 385,53 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.30.33 Einangrun, 100 mm,125 kg/m3, fest m/díbl 385,53 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.33.17 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm 46,25 m    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.35.10 Áfellur úr áli ofan á steypta kanta     235,52 m    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 105,60 m    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.51.1 Músanet 14,20 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2.70.1 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60  385,53 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------------------
  - Samtals fyrir 7.2 _ _ _ _ _ _ _

7.4 MÁLUN UTANHÚSS.
7.4.2.3 Málun á steinsteypu, sil. + 3 umf. plm. 323,50 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.4.34.1 Málun trérverks, 2 umf  hálfþekjandi 62,02 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------------------
  - Samtals fyrir 7.4 _ _ _ _ _ _ _

7.5 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
7.5.1.1 Gluggar, gler og útih. á m2 húss - viðm. 330,50 m2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------------------
  - Samtals fyrir 7.5 _ _ _ _ _ _ _

  - Samtals fyrir 7 _ _ _ _ _ _ _

  - Samtals fyrir verkið _ _ _ _ _ _ _

Skjal:Af vef Unnið af:Notandi
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27-apr.-2014

Síða 1

Kostnaðaráætlun : Hannarr banki 2014.04.04
Lykill Liður Magn Eining Ein.verð Verð alls

0 ALMENNT
0.4 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
0.4.2.22 Byggingstj.og eftl.meðalv.3 áf.tilb. hús 800,00 m2   1.038 830.792

-------------------
  - Samtals fyrir 0.4 830.792

0.5 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
0.5.1.1 Aðstaða og ófyrirséð á m2 húss - viðm.  800,00 m2   22.679 18.143.184
0.5.5.21 Ófyrirséð, meðalstór verk 800,00 m2   11.198 8.958.240

  - Samtals fyrir 0.5 27.101.424

  - Samtals fyrir 0 27.932.216

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 MÚRVERK UTANHÚSS
7.1.13.4 Múrklæðning m/100 mm ein 323,42 m2   18.530 5.993.092
7.1.53.1 Takkadúkur 188,42 m2   2.323 437.649

-------------------
  - Samtals fyrir 7.1 6.430.741

7.2 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS
7.2.3.1 Þakdúkur 2.400,.. m2 1.946 4.669.488
7.2.3.2 Eggjabakkadúkur 800,00 m2 4.500 3.600.000
7.2.3.3 Sandur og farg 800,00 m2 12.100 9.680.000
7.2.3.4 Einangrun þaks, 180mm, 125kg/m2 800,00 m2 5.200 4.160.000
7.2.3.5 Yfirfallsrör 5,00 stk 2.300 11.500
7.2.20.26 Viðarklæðning, origon pine            63,02 m2   9.773 615.868
7.2.22.2 Bárujárnsklæðning, 0,5 mm, galv./aluzink 385,53 m2   6.313 2.433.970
7.2.30.33 Einangrun, 100 mm,125 kg/m3, fest m/díbl 385,53 m2   5.772 2.225.441
7.2.33.17 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm 46,25 m    6.529 301.965
7.2.35.10 Áfellur úr áli ofan á steypta kanta     235,52 m    8.517 2.005.907
7.2.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 105,60 m    6.182 652.845
7.2.51.1 Músanet 14,20 m2   3.336 47.364
7.2.70.1 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60  385,53 m2   8.743 3.370.731

-------------------
  - Samtals fyrir 7.2 33.775.080

7.4 MÁLUN UTANHÚSS.
7.4.2.3 Málun á steinsteypu, sil. + 3 umf. plm. 323,50 m2   2.001 647.417
7.4.34.1 Málun trérverks, 2 umf  hálfþekjandi 62,02 m2   1.286 79.746

-------------------
  - Samtals fyrir 7.4 727.163

7.5 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
7.5.1.1 Gluggar, gler og útih. á m2 húss - viðm. 330,50 m2   19.932 6.587.599

-------------------
  - Samtals fyrir 7.5 6.587.599

  - Samtals fyrir 7 47.520.583

  - Samtals fyrir verkið 75.452.799

Skjal:Af vef Unnið af:Notandi
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 Aðstaða 109 days Thu 1.5.14 Tue 30.9.14
2 Frágangur utanhúss 107 days Mon 5.5.14 Tue 30.9.14
3 Múrverk utanhúss 45 days Mon 5.5.14 Fri 4.7.14
4 Trésmíði utanhúss 108 days Fri 2.5.14 Tue 30.9.14
5 Málun utanhúss 19 days Mon 7.7.14 Thu 31.7.14
6 Gluggar, gler og 

útihurðir
52 days Fri 20.6.14 Mon 1.9.14

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Qtr 2, 2014 Qtr 3, 2014 Qtr 4, 2014

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration‐only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start‐only

Finish‐only

Deadline

Progress

Page 1

Project: Verkáætlun
Date: Sun 27.4.14
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Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Viggó Magnússon

 

Málefni
 
Viggó var nokkuð ánægður með framvindu mála. Hann bennti þó á að mikilvægt sé fyrir mig að gera

tímaáætlun fyrir verkefnið mitt til þess að styðjast við meðan ég myndi vinna það. Einnig benti hann á að ég

þyrfti að gera hönnunar samning sem fyrst og væri hann inná bygg kerfinu.
 

28.1.2014 Reykjavík 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

 

Þessi fundargerð er útbúin með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 1 Fundartími: 28.01.2014 13:00

Síða:  1 95



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Jón Ólafur Erlendsson.

 

Málefni
 
Fundur var settur og sýndi Aron honum Jóni teikningar af leikskólanum Sjálandi. Málefni fundar var

burðarþol. Eins og teikningar litu út í byrjun fundar gekk mannvirkið ekki upp út frá burðarþolsfræðilegum

sjónarmiðum og þurfti að breyta nokkrum innveggjum í burðarveggi sem áður voru léttir. Einnig þurfti að

setja steypta súlu í anddyri barna og var hún staðsett fyrir miðju.

Jón Ólafur ræddi um holplötur í þaki en skv. forskrift er talað um að allt skuli vera staðsteypt. Við

sammældumst um að c/25 steypa myndi vera rétt efnisval þar sem bygginging er einangruð að utan.

Hvað varðar efstu gluggalengju í miðálmu sammældust Aron og Jón um að stálprófíla þyrfti.

Rætt var um innfellingar með timburklæðningu sem er á norður-, suður- og vesturhluta leikskólans. Aron

hafði verið með þá hugdettu að hafa það með timburstoðum c/c 600 (timburvegg) og fólst Jón Ólafur á þá

hugmynd.

Þak halli var einnig ræddur og skólplagnir var einnig rætt um. 
 

30.1.14 Reykjavík 

______________________________________

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 2 Fundartími: 30.01.2014 16:00

Síða:  1 96



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Viggó Magnússon.

 

Málefni
 
Farið var lauslega yfir stöðuna á verkefni. Aron sýndi honum greiningar sem hann hafði verið að vinna að

síðastliðnar vikur.

Rætt var um klæðningar og benti Viggó á veikleika múrkerfa. Hann taldi að múrkefi myndi þola lítið álag frá

leiksvæðum. Það er þó í lagi þar sem múrkerfið er hvergi nálægt leiksvæði barna.

Rætt var um þök og þaklausnir. Aron hafði hugleitt um kosti og galla þess að hafa farg á þökum þar sem

hætta gæti verið á að ef gat kæmi á þakdúk væri erfitt að finna gatið eftir að farg hafi verið sett á þakið.

Viggó benti á vistvænar hugmyndir sem Aroni leist vel á.

 

Viggó benti Aroni á þessa síðu: http://www.diademroof.com/

 

Vistvæn stefna í byggingariðnaði er málefni sem Aron lætur sig varða og mun hann íhuga og greina

hagkvæmar og vistvænar lausnir fyrir þakið á leikskólanum.

Viggó taldi einnig að hús þetta væri tilvalið til þess að hafa þakhallan í steyptuplötunni frekar en í einangrun

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 3 Fundartími: 08.02.2014 16:00

Síða:  1 97



rétt eins og Aron hafði haft í huga.

Viggó var nokkuð sáttur með framvindu mála, hann ýtrekaði að lagnakennari væri að byrja og hefðu hver

og einn nemandi um fjögur skipti með honum. Lagnakennarinn hafði sagt við Viggó að mikilvægt væri að

nemendur myndu vera gáfulegar spurningar þar sem þetta væri lokaverkefni og nemendur ættu að vera

búnir að öðlast reynslu og þekkingu til þess að geta gert sér gróflega í hugarlund um hvernig lagnakerfi

væri uppsett í mannvirkjum. Hann væri þarna til þess að hjálpa nemendum við að geta svarað faglegum

spurningum frá þeim.

 

Fundi slitið kl: 16:30
 

8.2.14 Reykjavík. 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

 

Þessi fundargerð er útbúin með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði

rekstrar og bygginga - www.hannarr.com

Síða:  2 98



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Viggó Magnússon.

 

Málefni
 
Á fundi þessum var stuttlega rætt um greiningar á efnisvali. Viggó talaði um að ekki þyrfti að samanbera

mörg efni heldur aðeins þau sem koma til greina. Hugmynd kom upp um einkunargjöf einstakra

byggingarefna og ætlar Aron Leví að tileinka sér þá tækni. Ekki er nauðsynlegt að velja það efni sem skorar

hæst í greiningu.

 

Dæmi: Ef verið er að greina glugga og plastgluggar skora hæðst en áltré næst hæðst er Aron Leví ekki

bundin við það að nota plast glugga. Ef Aroni líka þeir ekki, þykir þeir ekki fallegir eða þessháttar (einhver

góð og gild ástæða) þá er það að sjálfsögðu í hanns höndum sem hönnuður að hafa síðasta atkvæðið.

 

Lagnakennari átti að koma síðasta fimmtudag en kom ekki, Viggó á enn eftir að fá skýringu á því.

 

Fundi slitið kl: 10:15
 

Rvík 18.2.2014

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 4 Fundartími: 18.02.2014 10:00

Síða:  1 99



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Viggó Magnússon

 

Málefni
 
Fundurinn var stuttur. Við ræddum örlítið um kerfisloft.

Viggó benti mér einnig á að leita af salernum fyrir börn hjá IFÖ. Það bar góðann árangur.
 

Rvík 26.2.2014 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

 

Þessi fundargerð er útbúin með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði

rekstrar og bygginga - www.hannarr.com

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 5 Fundartími: 25.02.2014 11:00

Síða:  1 100



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Þormóður Sveinsson.

 

Málefni
 
Á fundi þessum var farið í útfærslur á loftræsikerfi. Hugmynd Arons um loftabita voru ræddir og benti

Þormóður á að það væri sennilega betra að láta þá liggja miðsvæðis í rýmum en ekki út við veggi eins Aron

hafði hugsað sér. Þormóður benti á að hægt væri að nota bitana fyrir lýsingu.

Á fundi þessum var einnig rætt um heimasvæði 6. Þormóður benti Aroni á ýmsar hugleiðingar sem leiddu

svo í ljós breitingar sem Aron var sáttur með.
 

Rvík 3.3.2014 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 6 Fundartími: 03.03.2014 10:00

Síða:  1 101



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Karl Hákon (Tæknifræðingur/lagnir)

 

Málefni
 
Þetta var fyrsti fundur á þessari önn sem nemendur höfðu kost á með lagnahönnuði.

Aron sýndi lagnahönnuði þær pælingar og útfærslur sem hann hafði varðandi lagnir í húsi þessu. Hann tók

vel í hækkun húss til þess að eiga kost á að vera með kerfisloft og sagði hann að 40 cm brúttó bil myndi

duga en 50 cm væri alveg 100%.

Þegar rætt var um loftræsingu hússins þá var Aron og Karl sammála að öllu leiti hvernig því yrði háttað. Þó

benti Karl Aroni á að sérstakt útsog þyrfti fyrir eldhús, sem Aron vissi af og að sérstakt útsog þyrfti fyrir

þurkskápa sem Aron vissi ekki um. Aron mun því gera greining á útsogi í næstu viku eða fyrr.

 

Neysluvatnslagnir voru ekki mikið ræddar en þó benti Karl Aroni á það að neysluvatnslagnir ættu heima yfir

fölsku lofti og þar sem hús þetta er einangrað að utan verða þær sýnilegar.

Gerð var töluverð breyting varðandi upphitun hússins. Í eldhúsi, forðabúri, öllum salernum, öllum anddyrum

og í þvotta-/ræstirými skal gólfhitakerfi víkja fyrir ofnakerfi. Meigin ástæða þess er hversu fljót ofnakerfin eru

að taka við sér versus gólfhitakerfi. Í anddyrum þar sem mikill umgangur er inn og útúr húsinu er gráupplagt

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 7 Fundartími: 06.03.2014 13:00

Síða:  1 102



að hafa ofnakerfi í stað gólfhitakerfis. Hvað salernin varðar eru sú regla á að almennt vilji menn hafa 2-3°C

heitara á salernum þar sem fólk er bókstaflega með allt lóðrétt niðurumsig á postulinskál.

Fer Aron að gera greinagóða skýringarmynd á þeim breytingum sem hafa átt sér stað eftir þennan fund.
 

Rvík 6.3.2014 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

 

Þessi fundargerð er útbúin með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtæki Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði

rekstrar og bygginga - www.hannarr.com

Síða:  2 103



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Viggó Magnússon.

 

Málefni
 
Farið var yfir yfirdráttar sett Arons. Viggó hafi út á fátt að setja en benti mér þó að skoða reglugerði

varðandi öryggisgler (lb.blað mannvirkjastofnunar).

Einnig sagði hann Aroni að sniðugt væri að Hatcha ýmsa hluta á lóðarteikningu.
 

Rvík 25.3.2014 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

 

Þessi fundargerð er útbúin með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtækinu Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 8 Fundartími: 25.03.2014 11:45

Síða:  1 104



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Þormóður Sveinsson

 

Málefni
 
Þormóður fór yfir aðaluppdráttarsett Arons. Hann gerði fáeinar athugasemdir en í heildina litið var hann

ánægður með teikningasettið.
 

Rvík 3.4.2014 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

______________________________________
Undirskrift fundarritara

 

Þessi fundargerð er útbúin með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtækinu Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði

rekstrar og bygginga - www.hannarr.com

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 9 Fundartími: 31.03.2014 9:30

Síða:  1 105



Fundargerðir ritar hönnunarstjóri, verkkaupi eða einhver annar sem aðilar hafa komið sér saman um. Hann

sendir öllum fundarmönnum afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund. Þeir sem ekki gera

athugasemdir við fundargerðina á þeim fundi teljast samþykkir henni.
 

GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ:

 

Fundarupplýsingar
 

 

Staðsetning
 
Háskólinn í Reykjavík

 

Viðstaddir
 
Aron Leví Beck og Viggó Magnússon.

 

Málefni
 
Á fundi þessum sýndi Aron þau deili sem hann var að vinna í. Viggó benti Aroni á að steypt vatnsbretti

niður við jörð myndi alltaf springa og þyrfti að finna aðra útfærslu.

Rætt var um þakhalla og benti Viggó Aroni á vefsíður sem gætu nýst Aroni við að leysa þetta mál.

 

www.rockwool.dk

www.sundolitt.tk

Promens (plasteinangrun)

 

Viggó benti á að Aron þyrfti að gera grein fyrir hvernig flasningar á þakkanti yrðu festar niður.
 

Rvík 8.4.2014 

______________________________________
Staður og dagsetning

 

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Lóðarhafi/eigandi: Garðabær Kt. 570169-6109
Byggingarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Hönnunarstjóri: Aron Leví Beck Kt. 230889-2799
Byggingarleyfi nr.: 115401 Dags. 29.1.2014
Byggingarstaður: Vesturbrú 7, 210 Garðabær

Staðgreinir: 1300-1-92700070Landnúmer: 198237 Matshluti: 001

Verkfundur nr.: 10 Fundartími: 08.04.2014 12:15
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20. JANÚAR 2014

21. JANÚAR 2014

22. JANÚAR 2014

23. JANÚAR 2014

24. JANÚAR 2014

25. JANÚAR 2014

26. JANÚAR 2014

27. JANÚAR 2014

29. JANÚAR 2014

30. JANÚAR 2014

20.1.2014 (Allan daginn) Fékk aðstöðu í Úranus og byrjaði að teikna upp leikskólann.

21.1.2014 (Allan daginn) Byrjaði að teikna upp leikskólann í revit.

22.1.2014 (Allan daginn) Mætti kl 8:30

 8:00 til 8:30 Mætti 

 9:30 til 10:00 Bjó til exelskjal fyrir rýmisgreiningu á leikskólanum Sjálandi. 

 10:30 til 11:00 Sendi Halldóri hjá Tark tölvupóst og bað hann um útboðslýsingu 

 14:30 til 15:00 Sendi Eysteini hjá Garðabæ tölvupóst og bað um útboðslýsingu/forskrift fyrir samkeppni um leikskólann Sjáland. 

 16:30 til 17:00 Teikna og laga gólf 

 10:00 til 10:30 Mættur 

 10:30 til 11:00 pantaði nýtt debetkort og byrjaði að leita af renni hurð. 

 11:30 til 12:00 Byrjaði að reikna út fjölda fólksfjölda og fjölda salerna 

 12:00 til 12:30 Fór í mat með dabba 

 13:00 til 13:30 Kláraði að reikna fólksfjölda og fjölda salerna og prentaði það út og gerði einnig pdf sem er undir greiningum. 

 15:30 til 16:00 Kláraði að teikna fatahengi barna alls 120 skápar 

 8:30 til 9:00 Frí. 

 8:30 til 9:00 Frí. 

 8:30 til 9:00 Mætti 15:00 og var til 21. 

 9:00 til 9:30 Byrjaði á brunagreiningu. 

 8:30 til 9:00 Vann í brunagreiningu. 

 9:30 til 10:00 Talaði við þormóð um ritgerð. 

 10:30 til 11:00 Sendi eystini bæjarverkfræðing hjá GRB póst og bað hann um forskrift úr hönnunarsamkeppni á þessum leikskóla. 

 11:30 til 12:00 Kíki á hljóðgreiningu. 

 14:00 til 14:30 Mætti kl 14:30 var að sinna erindum 

 15:00 til 15:30 Var í lagnagreiningu til kl 18:30 

 13:00 til 13:30 Teikna timburklæðningu á útveggi 

 16:00 til 16:30 Burðagreining 
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31. JANÚAR 2014

 9:00 til 9:30 Mættur 9 byrja að teikna loftglugga 

 10:30 til 11:00 Vinna í skyggni (útkögun) 

 12:30 til 13:00 Fór með hödda í mat. 

 14:00 til 14:30 Gerði fundagerð fyrir fund okkar Jóns 

Gerði fundargerð.

 15:30 til 16:00 Gerði breytingu á algilda salerninu. Þurfti að breyta eftir burðargreininguna. Bjó til samanburð sem heitir "Breyting nr.2 á VSF" sem er undir
greiningar/rými. Prentaði líka út og setti í möppu. 
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3. FEBRÚAR 2014

4. FEBRÚAR 2014

5. FEBRÚAR 2014

6. FEBRÚAR 2014

7. FEBRÚAR 2014

8. FEBRÚAR 2014

10. FEBRÚAR 2014

12. FEBRÚAR 2014

17. FEBRÚAR 2014

18. FEBRÚAR 2014

 9:30 til 10:00 Mætti 9:30. Teiknivinna 

 8:00 til 8:30 Mættur.

 12:00 til 12:30 Brunagreining revit 

 9:30 til 10:00 Mætti 9:30 

 10:00 til 10:30 prent og scan 

 12:30 til 13:00 Burðagreining 

 9:30 til 10:00 Mættur 9:00 hljóðvist 

 13:00 til 13:30 hljóðvist 

 16:00 til 16:30 Fer 16:00 

 10:00 til 10:30 Mættur 10:00 hljóðvist 

 12:00 til 12:30 Mat með samnemendum.

 14:00 til 14:30 deili pælingar 

 11:00 til 11:30 11:55 er staðalota.

 15:30 til 16:00 15:30 fundur með viggó.

 16:00 til 16:30 Gera fundargerð síðasta fundar.

 16:30 til 17:00 Teikna þakdeili og gera athugasemd við þakdeili frá því í gær.

 9:00 til 9:30 mætti 9:30 

 10:00 til 10:30 Greiningar á utanhúsklæðningum 

 15:00 til 15:30 fer 15:30 

 9:00 til 9:30 klipping 

 10:00 til 10:30 Mætti 9:30 

 10:30 til 11:00 Geri logo 

 13:00 til 13:30 Vinn í u-gildis útreikningum 

 16:00 til 16:30 Kláraði u-gildis útreikninga. Fer heim 16:00 

 9:00 til 9:30 mættu 9:00 

 13:30 til 14:00 Greiningar 

 9:00 til 9:30 Mættur 8:30 

 9:30 til 10:00 greiningar 
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19. FEBRÚAR 2014

20. FEBRÚAR 2014

21. FEBRÚAR 2014

22. FEBRÚAR 2014

23. FEBRÚAR 2014

24. FEBRÚAR 2014

25. FEBRÚAR 2014

26. FEBRÚAR 2014

27. FEBRÚAR 2014

28. FEBRÚAR 2014

 10:00 til 10:30 Fundur með viggó/geri fundagerð. 

 15:00 til 15:30 greiningar (efnisval klæðningar/gluggar) 

 9:00 til 9:30 Mættur 9:00 

 10:00 til 10:30 Sendi Eystein email og reyni að fá hann til að senda mér hæðar og mæliblað af vesturbrú 7. 

 9:30 til 10:00 9:00 - 17:00 

 11:30 til 12:00 Gleymdi að skrá 

 10:00 til 10:30 Steinsteypudagurinn. Fór með Jóni og Óttari og Binna. 

 10:00 til 10:30 Ekki var unnið í verkefninu þennan dag. 

 10:00 til 10:30 Ekki var unnið í verkefninu þennan dag 

 10:30 til 11:00 Gleymdi að skrá 9:00 - 17:00 

 9:00 til 9:30 Mættur 9:00 

 11:00 til 11:30 Vinn við greiningar. 

 11:30 til 12:00 Viggó kíkir við 

 14:00 til 14:30 Vinn við að innrétta leikskólann. 

 15:30 til 16:00 Fer að mála kl 15:00 

 9:00 til 9:30 Vinn við að innrétta leikskólann. 

 14:00 til 14:30 Fer kl 14:00 

 9:30 til 10:00 Mættur 9:00 

 11:00 til 11:30 Vinn við að teikna innréttingar. 

 14:30 til 15:00 sendi bæjarskrifstofu garðarbæjar fyrirspurn um gátlista fyrir hönnuði. 

 8:00 til 8:30 Mættur 8:30 

 10:00 til 10:30 Vinn við greiningu á frágangi loftræsilagna. 

 12:00 til 12:30 Fer í mat kl 12:00 og kem ekki aftur. 
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3. MARS 2014

4. MARS 2014

5. MARS 2014

6. MARS 2014

7. MARS 2014

10. MARS 2014

11. MARS 2014

 8:30 til 9:00 Mættur 8:30 

 9:30 til 10:00 Fundur með Þormóði 

 10:00 til 10:30 Breyti heimasvæði 6.

 10:30 til 11:00 Vinn við hækkun á loftaplötu.

 12:00 til 12:30 Geri grein fyrir hækkun á loftaplötu 

 13:00 til 13:30 Geri fundagerð fyrir fund okkar þormóðs 

 14:00 til 14:30 Hringdi í Sverri hjá Eflu og sendi honum Email 

 14:30 til 15:00 Geri grein fyrir breytingu á heimasvæði 6.

 15:00 til 15:30 Prentaði (PDF) og A2 (6stk) af nýjustu útfærslu af grunnmyndinni.

 9:00 til 9:30 Mættur 

 9:30 til 10:00 kl 9:00 

 10:00 til 10:30 leita í deiliskipulagi, hæðar- og mæliblaðir af hámarkshæð vegna þess ég hækkaði húsið um 40 cm en finnþað ekki. Skiptir sennilega ekki máli útaf
blokkum í kring. 

 13:00 til 13:30 Vinn í lóð. 

 9:00 til 9:30 Mættur 9:00 

 9:30 til 10:00 Vinn í lóð.

 12:00 til 12:30 Mætti 12:30 

 12:30 til 13:00 Fundur með lagnakennara 

 14:00 til 14:30 Jón guðmundsson með fyrirlestur í V114 

 14:30 til 15:00 Vinn í lagnagreiningu 

 16:30 til 17:00 Gerði fundagerð fyrir fund sem ég átti með Karli (lagnahönnuði) í hádeginu. 

 12:30 til 13:00 Mæti 13:00 

 14:00 til 14:30 Vinn í þakpælingum.

 15:00 til 15:30 15:45 - gestafyrirlestur um KONE lyftur í stofu V114 

 16:00 til 16:30 Fer heim 16:00 

 10:00 til 10:30 Mætti 10:00 vinn við aðaluppdrætti 

 13:30 til 14:00 Málsetningar 

 9:00 til 9:30 Ég mæti 9:00 

 10:00 til 10:30 Vinn við málsetningar á grunnmynd. 

 11:00 til 11:30 fundur með viggó frá 11:00 til 11:15 
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12. MARS 2014

17. MARS 2014

18. MARS 2014

31. MARS 2014

 13:00 til 13:30 mættur 13:00 

 14:00 til 14:30 Vinn við snið. 

 14:00 til 14:30 Mættur 14.30 

 9:30 til 10:00 Mættur 9:00 

 10:30 til 11:00 Klára skráningartöflu. 

 9:00 til 9:30 Mættur 9:00 

 10:30 til 11:00 Fundur með þormóði. 
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1. APRÍL 2014

2. APRÍL 2014

3. APRÍL 2014

7. APRÍL 2014

8. APRÍL 2014

9. APRÍL 2014

10. APRÍL 2014

11. APRÍL 2014

12. APRÍL 2014

 9:00 til 9:30 Mættur 9 

 12:00 til 12:30 Klára aðaluppdrætti 

 13:30 til 14:00 Penta aðaluppdrætti A1, kemur fínt út.

 15:30 til 16:00 Fer 16:30 

 9:00 til 9:30 Mættur 9:00 

 10:30 til 11:00 vinn við deili 

 16:00 til 16:30 Fer 16:00 

 9:00 til 9:30 Mættur 9:00 

 11:00 til 11:30 Vinn við deili.

 11:30 til 12:00 (frárennslis lausnir á grænu þaki)

 14:30 til 15:00 Geri fundargerð fyrir fund min og þormóðar síðastliðinn mánudag.

 9:00 til 9:30 Mættur 9 

 9:30 til 10:00 vinn við deili 

 8:00 til 8:30 Mættur 8:30 

 10:00 til 10:30 Vinn við deili.

 12:30 til 13:00 Fundur með viggó, gerði svo fundagerð og prentaði út.

 13:30 til 14:00 farinn kl 13 að mála 

 9:00 til 9:30 mættur 9 

 10:00 til 10:30 vinn við deili 

 11:30 til 12:00 fer til tannlænis 

 13:00 til 13:30 Hringi í fyrirtækið Sindri og bið um pdf af pýramíta þakglugga 

 9:00 til 9:30 Mættur 9 

 10:00 til 10:30 Vinn í ritgerð 

 9:00 til 9:30 mættur hálf 9 

 10:00 til 10:30 vinn í ritgerð 

 13:00 til 13:30 vinn í verkteikningum eftir hádegi 

 16:00 til 16:30 Fer 16:00 

 13:30 til 14:00 13:40 byrja 

 15:00 til 15:30 vinn við hlutateikningar 
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14. APRÍL 2014

15. APRÍL 2014

16. APRÍL 2014

17. APRÍL 2014

18. APRÍL 2014

19. APRÍL 2014

23. APRÍL 2014

24. APRÍL 2014

25. APRÍL 2014

26. APRÍL 2014

28. APRÍL 2014

 13:00 til 13:30 byrja 13:00 

 14:00 til 14:30 Vinn við hlutateikningar 

 8:30 til 9:00 mættur 8:00 

 9:30 til 10:00 vinn við hlutateikningar 

 14:00 til 15:00 Undirbúningsfundur v/fuglagöngu í Grasagarði 4. maí 

Staðsetning: Skrifstofa Grasagarðs

Umsjónarmaður: Hildur Arna Gunnarsdóttir

Áskildir þátttakendur: Hildur Arna Gunnarsdóttir; Hólmfríður hjá Fuglavernd; gulfinka@simnet.is; Aron Leví Beck Rúnarsson;

__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef nauðsyn krefur.

 8:00 til 8:30 mættur 8 

 11:30 til 12:00 Vinn í verkteikningum 

 15:30 til 16:00 fer 15:00 

 12:30 til 13:00 Mæti 12:00 

 14:00 til 14:30 Vinn í útboðsgögnum 

 14:00 til 14:30 Byrja 14:00 

 15:00 til 15:30 Vinn í skýrslu 

 16:00 til 16:30 byrja 16:30 vinn í skýrslu 

 9:30 til 10:00 Mættur 9:00 

 11:30 til 12:00 útboð 

 13:30 til 14:00 Verklýsingar 

 9:30 til 10:00 Mættur 9 

 11:30 til 12:00 vinn við gerð útboðsgagna 

 16:00 til 16:30 Fer kl 16:00 

 11:30 til 12:00 frí 

 11:00 til 11:30 frí 
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29. APRÍL 2014

 10:00 til 10:30 mættur 9:30 

 12:00 til 12:30 tala við þormóð 

 13:00 til 13:30 vinn við deili 

 16:00 til 16:30 fer 16:00 

 9:30 til 10:00 mæti 10 

 10:00 til 10:30 tala við viggó 

 11:00 til 11:30 laga teikningar 
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