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Formáli 
Nám við byggingarfræði byrjaði haustið 2011 við inngöngu í 
byggingaiðnfræði. Byggingaiðnfræði er diplóma nám sem er undanfari á 
BSc námi í Byggingafræði, nemandi verður að ljúka 3 önnunum í fullu 
námi til að eiga möguleika á því að komast inn í byggingafræðina. 
Byggingafræðin er samansett úr 4 önnum í fullu námi og alls gera þetta 7 
annir eða 3 og hálft ár í heildinna. Vegna undarlegs fyrirkomulags við 
uppsetningu á náminu þá hefur þetta nám tekið 4 ár. Byggingaiðnfræðin 
er kennd í fjarnámi og miðast af því að nemandi auðlist þekkingu á 
fræðilegum þáttum sem snúa að hönnun byggingar þ.m.t burðarþoli, 
laganhönnun, eðlisfræði framkvæmda, jarðtækni, framkvæmdarfræði 
o.fl. námið lauk með lokaverkefni. Nemandi útskrifast með diplóma í 
byggingaiðnfræði að námi loknu. Byggingafræðin snýr meira að hönnun 
byggingar, námið er verkefnamiðað og gengur út á að á hverri önn leysir 
nemandinn stór verkefni með nokkrum minni áföngum sem eiga að dýpka 
skilning á hönnun. Á fyrstu önninni í náminu var tekið fyrir fjölbýlishús á 
Akureyri þar sem átti að hanna fjögurra hæða hús með bílakjallara og þak 
íbúðum með inndregni hæð. Unnið var að aðaluppdráttum hússins. 
Byrjað var í hóp en skipta okkur svo upp eftir tillöguplansa kynninguna, 
eftir það varð þetta einstaklings verkefni. Á annari önn var farið í 
breytingar og endurbætur á  byggingu við Birkimel 10 í Reykjavík. Þar 
snérist verkefnið um að taka gamla byggingu og endurbæta hana eftir 
gildandi byggingarreglugerð og skipta um þak. Verkefnið náði alveg frá 
frumhönnun yfir í útboðsgögn og allt þar á milli. Á þriðju önninni í var 
tekið fyrir stórbyggingar,  úthluta var lóð með ákveðinni starfsemi í huga, 
fengum að velja úr nokkrum þáttum. Lóðinn var á Fiskislóð 41 við granda 
í Reykjavík. Byggingin átta að vera stálgrindar eða límtré hús með stórum 
sal fyrir lager eða einhverskonar framleiðslu. Hönnunin fór alveg að 
aðaluppdráttum sem tók hálfa önninna, seinnihluta annarinnar var tekist 
á við verknám á stofu. Eftir þá önn hófst lokaverkefnið 
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1 Inngangur 
Undirbúningur að önninni hófst í starfsnáminu. Þar byrjaði leit að 
lokaverkefni. Farið var í það að senda tölvupósta á þær arkitektar stofu 
sem væri með netfangið sitt á gulusíðunnum. Um 25 tölvupóstar voru 
sendir og af þeim fékkst aðeins nokkur svör og öll voru þau neikvæð. Eftir 
töluverða leit fann ég loksins verkefni frá „Arkitektarsofan OK“ sem leit út 
fyrir að vera bæði krefjandi og skemmtilegt. Verkefnið var borið undir 
kennarar sem leist vel á það og taldi það alveg falla undir þær kröfur sem 
gerðar væru í lokaverkefni.  

Verkefnið var af kirkju sem nýlega lauk við samkeppnistillögu. Kirkjan 
stendur við Kirkjuvelli 1, 221 Hafnarfirði. Þegar ráðist var í samkeppni fyrir 
bygginguna var upphafleg hugmynd að byggja hana í tvennu lagi, þ.e.a.s.  
að fyrsti áfanginn á að vera safnaðarheimilli sem nýtast átti í kirkju fyrstu 
15 til 20 árin, svo væri farið í uppbyggingu á seinni hlutanum sem væri 
kirkjan sjálf, hönnun á byggingunni miðast út frá því og þegar ég fékk 
gögnin í hendurnar var eingöngu  búið að hanna kirkjusalinn mjög 
gróflega. Í raun var hönnun byggingarinnar allra á byrjunarstigi og var 
eingöngu búið að hanna útlit og grunnmynd gróflega.  

Verkefnið sníst um að fullhanna bygginguna og ganga úr skugga um að allt 
gangi upp í henni, finna henturgar lausnir á þeim þáttum sem skipta máli 
og ganga úr skugga um að allt húsið standist bæði byggingareglugerð og 
allar þær kröfur sem gerðar eru til hússins, þ.m.t. hljóð, bruna, burð, rýma 
o.fl. Einnig verður farið í útboðsgögn fyrir ákveðinn part af byggingunni og 
öll þau gögn sem fylgja því, Þ.m.t. útboðslýsing, verklýsing, 
kostnaðaráætlun, útboðsgögn og fleira. Útboðsgögnin eru fyrir 1 og 5 
kafla úr útboðsgögnum. 

Farið verður yfir ferilinn við hönnun og frágang á verkefninu og allir þættir 
sem snúa að vinnslu verkefnis verða skoðaðir og gerð skil á.  
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2 stærðir á rýmum frá samkeppnis lýsingu 

2 Hönnun 
Þessi kafli fer yfir þróunina á hönnunninn við húsið, allt frá því að fá 
samkeppnistillögurnar í hendurnar og að fullgerðum verkteikninngum. 
Allar greiningar og útfærslur verða gerð skil á.  

 

2.1 Frumhönnun.  
Við upphaf 
verkefnið var 
byrjað á því að fá 
öll þau gögn í 
hendurnar frá 
arkitektarstofunni 
og rýnt í þau. Þau 
gögn sem fengust 
frá voru 
samkeppnis plansi 
samkeppnis lýsing, 
greinagerð 
hönnuðar, deiliskipulags skilmálar og afstöðumynd af deiliskipulaginu í 
Audocat formi. Fyrst var farið yfir samkeppnislýsinguna og skoðað hvort 
allar þættir í byggingunni standis ekki þeir væntingar sem kaupandi settu 
út með. Þær kröfur sem gerðar voru til byggingarinnar sem viðmið eru:  
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Eftir að teikningarnar og öll gögnin vor skoðuð var farið í að teikna upp 
húsið í Revit. Þar sem engar málsettar teikningar voru til var unnið mikið 
eftir auganu. Horft var á samkeppnis plansan og þá grunnmynd sem á 
honum var og teiknað upp eftir því.   

Miðað við þær myndir af byggingunni sem notað var kom í ljós að 
þónokkuð misræmi væri á byggingunni sjálfri og þeim kröfum sem gerðar 
væri í samkeppnis lýsingu. Til að mynda þá var kirkjusalurinn með altari 
og aðstöðu fyrir orgeli  í byggingunni tæpir 520 m2 en samkvæmt 
samkeppnis lýsingunni ætti það að vera 420 m2. Einnig kom í ljós að opið 
skrifstofurými var of lítið í byggingunni og var það ljóst að breytingar á 
þeim hluta þyrfti að eiga sér stað, ákveðið var að færa vegginn sem væri í 
suðurátt þar sem opna rýmið væri lengra suður svo pláss væri fyrir 8-10 
manns á skrifstofunni. Að öðru töldu var reynt að halda í upprunalegt útlit 
byggingarinna eins mikið og hægt var og breyta sem minnstu við útlit. 

 

2.2 Forhönnun 
Eftir að uppsetning á byggingunni var klár var farið í að greina hvern þátt 
fyrir sig til að ganga úr skugga um að byggingin standist þær kröfur sem 
gerðar eru til bygginga af hinu opinbera, farið var yfir byggingareglugerð 
og ÍST taðla til hliðsjónar. 

Þeir þættir sem greindir voru í byggingunni eru: útlitsgreining, rýmis 
greining, lagna greining, eldvarnar greining, hljóð greining, burðarþols 
greining, veggjagreining og lóðargreining. Farið verður nánar út í hvernig 
þátt fyrir sig. Einnig verður fjallað um fleiri þætti sem snúa að 
byggingunni. Til að átta sig betur á greininngunni sjá viðauka 1. 

2.2.1 Útlit 
Byggingin er byggð á hrauni með 
mosa og steinar allt í kring. 
Ákvörðum arkitektsinns varð sú 
að vera með sjónsteypuveggi á 
ákveðnum pörum af byggingunni 
og klæða restina af með Corten 
stáli, einnig eru grasfletir á 
áhveðnum stöðum í  þakinu. 
Útlit arkitekt mun standa enda 
passar það efni mjög vel inn í 
umhverfið.  

3 Mynd af fullkláruðu húsi 
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2.2.2 Rými 
Byggingin er hönnuð á 
grundvelli algildrar hönnunar 
sem þýðir að allir eigi jafna 
möguleika á að umgangas 
hana. Nettó flötur 
byggingarinnar er 1321 m2 og 
brúttó flötur hennar er 
1377.6 m2. Byggingin skiptir 
niður í Safnaðarheimili og 
kirkju. Í byggingunni eru 15 
klósett, 7 fyrir kalla, 7 fyrir 
konur og eitt fyrir lystamenn, prest og gesti. Af þeim 7 klósettum sem eru 
fyrir kalla er eitt fatlaða klósett og það sama er fyrir konur. Í byggingunni 
er einnig kaffihús, kaffistofa, opið skrifstofurými fyrir 8 manns, 3 
skrifstofur, fundarherbergi, skrúðhús og aðstaða fyrir listamenn, 
fjölnotasalur, tæknirými, eldhús, fatahengi, forstofa, kirkjusalur og 
barnarými, að auki er geimsla fyrir stóla og borð.  

Sjá viðauka 1, bls: 23 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 01.02.02.  

2.2.3 Burðarþol 
Þar sem Þak byggingarinnar er mjög slitið og stallað var að finna lausn á 
því hvernig þakið gæti staðið. Lausnin varð sú að hafa stálgrind inn í 
veggjum kirkjunnar og klæða stálgrindinna af með steypu. Það þýðir að 
stálgrind er reystu upp og steypt svo í hana með steypu. Kirkjan er byggð 
upp með þessari byggingargerð þar sem einn stór salur er í kirkjunni og 
þakið slitið í sundur á mörgum stoðum og mikið stallað. Safnaðarheimilið 
er ekki með eins stóran sal og þar eru fleiri veggir sem geta haldið þakinu 
upp, þar af leiðandi er ekki þörf fyrir stálgrindur í steyptu veggjunum. 
Aftur á móti þarf að vera súlur og bitar á ákveðunum stöðum innan 
safnaðarheimilisinns til að hjálpa til við burð á þaki.  

Sjá viðauka 1, bls : 5 – 8, 10 – 21  og 38 – 45  

Veggir:  

Tvær gerðir af útvegg sjá um burð á húsinu , annasvegar steyptir 
samlokuveggir með sjónsteypu þar sem tveir steyptir veggir eru á milli 
steinullar einangrunar. Hinn veggurinn er steyptur sjónsteypuveggur 
klæddur af með Corten stáli. 

4 Mynd af rými byggingar 
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Við vestur og austur gafl kirkjunnar eru gluggar sem ná þvert yfir allan 
veggin og slíta hann í sundur. Stoðkerfið fyrir veggina er úr RHS stál 
prófilum þar sem gluggar eru skrúfaðir utan á prófílana. Prófílarnir sjá 
alfarðið um að halda uppi stálgrindinni.  Í beina framhaldi af RHS 
prófilunum er reist stálgrindarveggur sem lokaður er af með steypu. 
Stálgrindin nær upp að þaki og tegir sig yfir þakfletina með súlum og 
tengist stálgrind sem komið er fyrir inn í millivegg á byggingunni. Sú 
stálgrind er gerð með sama hætti, sökkull steyptur og stálgrind komið fyrir 
í miðjum veggnum og lokaður af með steypu. Þá ætti þakið að geta borið 
sig með auka stuðning frá stálgrindinni.  

Á einam stað í kirkjunni kemur tvöföldum steyptur vegg ofan á RHS 
prófila, þar er prófilarnar settir við innri vegg byggingarinnar. Soðnir eru 
bitar með áhveðnu millibili á stálgrindinna sem koma út úr steypta veggin 
og á þeim eru plötur sem steypast inn í ytri veggin, með þeirri aðferð næst 
tengsl á milli stálgrindar og ytri veggjar og sér þá stálgrindin um að halda 
yrir veggnum uppi.   

Við austurhlið kirkjunnar er veggur sem hefur glugga allt í kring. Þar eru 
RHS stálprófilar sem festir eru við útveggi með múrboltum. Stálgrind er 
reist upp þar sem veggurinn kemur og er festur við RHS prófílana með 
suðu og klæddur af með steypu.  

Tenging næst á milli stálgrindarinna sem steypt er inn í veggi og RHS 
prófilanna með því að sjóða súlur ofan á RHS prófilanna þar sem súlur ná 
niður að jörðu. Þessar súlur eru ekki hærri en 300 mm. Komið er fyrir 
steinull 50 mm steinull í botninn á þeim og eru svo fylltar með steypu. 
Ofan á þessa bita kemur svo stálgrindin. Með þessari aðferð er hægt að 
koma fyrir einangrun á milli RHS prófilanna og stálgreindarinnar. Veggir 
sem tengjast RHS prófilunnum á hliðinni eru gerðir með sama hætti.  

Við safnaðarheimilið eru veggirnir aðalega steyptir. Á einum stað er 
steypt þak borið uppi með stálbita  og súlu sem steyptur er inn í veggin. Á 
öðrum stað eru bitar sem ná þvert yfir safnaðarheimili og tengjast 
stálgrindinni í milliveggnum, þar eru soðnar súlur ofan á bita til að ná réttri 
hæð fyrir lett-tak sem leggs ofan á bitana.  

Þak:  

Þakið er úr tveimur gerðum, annarsvegar er steypt plata með multideck 
aðferð notuð, á steypta þakið kemur grasflötur. Hin þaktípan er Lett-tak 
samlokueiningar sem koma tilbúnar frá framleiðanda. Þær eru 
annaðhvort með dúkáferð eða klæddar af með Corten stáli.  
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Á þeim stöðum þar sem Lett-tak einingar koma ofan á RHS kerfið er I bita 
komið fyrir beint ofan við prófílana, á hann er soðin plata sem einingarnar 
leggjast á, þakkanturinn er svo klæddur af með timbri sem fest er við I 
bitan með soðnum eirum. Þegar lett-tak einingarnar leggjast ofan á bita 
er stálplata soðin föst á bitan og lett-tak eininginn leggs ofan á plötuna. 
Bitarnari sem ná þvert yfir þakið í kirkjunni koma út úr veggnum, bitinn er 
soðinn fastur við stálgrindinna inn í steypta veggnum. RHS stálprófilarnir 
leggjast á krossviðinn sem er partur af einingunni með krossvið á milli til 
að auðvelda þéttingu. Halli á þakinu er náður með því að byggja undir 
stálplötuna þar sem lett-tak eininginn leggs ofan á. Hallin þaks er 1:40. 

Multideck aðferðin er notuð undir grasfleti.  Við endabrún á þaki sem 
tengis ekki við vegg er stálbiti undir brún fyrir burð. Sett er stálplata með 
sérstöku munstri niður og steypti yfir hana með steinsteypu. Halli fyrir 
þakið er tekin í steypunni.  

2.2.4  Lagnir 
Þar sem byggingin er með mikið af gluggum upp að  þakbrún og margir ná 
alveg til gólfs var eina leiðin að leggja flest allar lagnir í jörðu.  

 Neysluvatn 

Allt neysluvatn er lagt með stofnæðum undir plötu ofan í jörðu. Lagnirnar 
er lagðar með pex plast rörum og notast er við rör í rör kerfið. 
Stofnæðarnar koma upp á þremur stöðum í húsinu þar sem þær tengjast 
í dreifikistu sem feld er inn í veggin. Á þeim stöðum eru svo lagnirnar 
lagðar inn í létta veggi og utan á steypta veggi. Í eldhúsinu og kaffihúsinu 
eru lagnirnar laðar með rör í rör kerfi undir plötu beint í tækin frá 
tæknirými án nokkurar dreifikistur.  

Sjá viðauka 1, bls: 32 

Upphitun 

Upphitur fyrir húsið er skipt í þrjá flokka, gólfhita, ofnalagnir og lofthitun. 
Ástaðan fyrir því er fyrst og fremst kostnaður við kyndingu.  

Í öllum skrifstofum og inn á baðherbergjum kemur ofnalagnir. Lagnirnar 
er lagðar í jörðu frá tæknirými með rör í rör kerfi. Inn á baðherbergjunum 
er einn ofn fyrir hvort klósettið, þar kemur sér leggur undir plötu fyrir 
hvorn ofninn. Leggurinn sem liggur að skrifstofunum kemur upp úr plötu 
hjá fundarherberginu og er lagður utanályggjandi undir ofnum í næstu 
ofna.  

6 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

Hin rýmin í  af safnaðarheimillinu er lögð með gólfhita í 80 mm ílögn. Rörin 
er lögð ofan á einangrunardúk sem settur er yfir steypta plötu. Tveim 
dreifikistum er komið fyrir á áhveðnum stöðum í byggingunni til að 
auðvelda jafna dreifingu á upphitun og til að stytta lagnaslaufur. 
Stofnæðin fyrir dreifikisturnar eru lagðar undir plötu með rör í rör kerfi.  

Kirkjan er upphituð með lofthita. PEH rörum er komið fyrir undir 
botnplötu sem nær að kirkjunni, þaðan dreifist lögnin í ristar sem 
staðsettar eru við útbrún á gluggum. Ristarnar eru 60*20 cm að stærð og 
komið jafn fyrir undir útbrún kirkjunnar. 

Sjá viðauka 1, bls: 31 

 Skolp 

Skolpið er tekið með PVC rörum meðfram sökkli á vesturhlið hússins. Þar 
feri lögnin inn í húsið og dreifist í klósettin. Ein lög er svo tekin meðfram 
millivegnum þvert yfir bygginguna og að klósetti við skrúðhúsið. 
Brunnurinn fyrir skolpið er við suðvestur hlið hússins.  

Sjá viðauka 1, bls: 30 

Regnvat 

Regnvatnið byrjar við suðvestur hlið hússins og skiptist í tvennt út frá 
brunni, hvor lögnin liggur meðfram húsinu og endar við norðaustur hlið 
hússins. PVC rör  með drengötum er notað á leiðinn til að taka allt vatn 
sem safnast saman meðfram brún hússins, meters breiður skurður fylltur 
með drenmöl er fyrir ofan lögnina. 50 cm drenmöl nær allan hringinn í 
kringum húsið nema þar sem stétt liggur uppað húsinu. Á einum stað nær 
lögnin inn fyrir húsið og skiptir sér í tvö stamma sem koma upp úr plötu 
inn á baðherbergi. PVC rör er í skolpi en breytist svo í hljóðeinangrandi rör 
þegar komið er upp úr plötu.  

Sjá viðauka 1, bls: 29 

 Loftræsting 

Fyrir utan upphitun með heitu lofti í kirkjunni er loftræstin í byggingunni. 
Loftræstingin fyrir klósettin er lögð með PEH rörum undir plötu. Lagnirnar 
koma upp úr plötu inn á fatlaða klósetti og tengjast loftræstingunni sem 
er komið fyrir í fölsku loti. Þessar lagnir sjá um að sjúga loftið út úr rýminu, 
ein túða er fyrir hvert klósett.  
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Inn á skrifstofum er loftinni blásið inn í rýmið, þar er lögnin lögð meðfram 
loftinnu fyrir ofan falst loft í kassalöguðum ál stokkum, þar er ein túða 
fyrir hverja skrifstofu, fundarsal, aðstæðu fyrir listamenn og skrúðhús. 
Tvær túður eru fyrir opna skrifstofurými. Útsog er svo fyrir eldhús, 
kaffihúss og klósettið inn á skrúðhúsi, þar er lagnirnar lagðar fyrir ofan 
falst loft með einum stút fyrir hvert rými.  

Stjórnbúnaðurinn er staðsettur inn í tæknirými byggingarinnar, þar er stór 
stæða sem sér um að anna loftræstingunni. Loftinntakið fyrir er staðsett 
fyrir ofan þakið á tækni rýminu.   

 Sjá viðauka 1, bls: 33 

2.2.5 Veggir 
Veggir skiptast í tvö flokka, útveggir og innveggir. Hvor flokkur hefur svo 
nokkrar gerðir af undirflokkum. Stuðst var við byggingarreglugerð 2014  
ÍST staðla við val á veggjum. Farið verður út í þá flokka hér.  

 Sjá viðauka 2, teikning nr: 02.09.01. 

Útveggir 

 Fjórar mismunandi útveggir er í byggingunni.  

Tvöfaldur útveggur með sjónsteypu: Innri veggur er 180 mm sjónsteypa, 
einangruninn er 100 mm harðpressaðri steinullareinangrun með 80 
kg/m3 og  ytri veggurinn er 120 mm sjónsteypa. 

Útveggur m/Corten stáli: Sjónsteypa 180 mm, 100 mm harðpressuð 
steinullar einangrun 80 kg/m3 með 25 mm loftbili og 2 mm Corten stál 
klæðningu. 

Tvöfaldur milliveggur: Sjónsteypa 200mm, 75 mm harðpressuð steinullar 
einangrun 80 kg/m3 og svo annar 200 mm sjónsteypa. 

Steyptur þakveggur: 180 mm steypa með 100 mm harðpressaðri 
steinullar einangrun 80 kg/m3 og klætt af með tvöföldu lagi af PVC dúk.   

Inniveggir 

Fimm mismunandi innveggir eru einnig í byggingunni. Allir innveggir sem 
eru í votrými byggingarinnar eru með rakavörðu gifsi. 

95 mm: 2x gifs í flokki 1, stálstoð 45 mm c/c 600, 2x gifs í flokki 1. 

 120 mm: 2x gifs í flokki 1, stálstoð 70 mm c/c 600, 2x gifs í flokki 1.   
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145 mm: 2x gifs 13 mm í flokki 1, stálstoð 95 mm c/c 600, steinull 50 mm, 
2x gifs 13 mm í flokki 1. Veggurinn gefur EI-60 og R,w 48 dB. 

170 mm: 2x gifs 13 mm í flokki 1, stálstoð 120 mm c/c 600, 2x gifs 13 mm 
í flokki 1. 

162 mm: 2x gifs 13 mm í flokki 1, 2x timburstoð 45*45 mm c/c 600, loftbil 
20 mm, steinull 95 mm, 2x gifs 13 mm í flokki 1. Veggurinn gefur EI-90 og 
R,w 52 dB. 

 Felliveggir 

Einnig eru felliveggir í byggingunni. Þeir eru settir upp til að stúka 
fjölnotasalinn af og einnig til að hægt sé að opna á milli safnaðarheimilis 
og kirkju. Veggirnir er frá Habila eða sambærilegum framleiðanda og 
koma tilbúnir á staðinn. Þeir renna eftir brautum að ofanverður sem 
tengist við veggi sem kona niður úr loftinnu. Sérstakt rými er fyrir veggina 
þegar verið er að geima þá. Veggirnir fara altaf í sömu röð inn og koma 
altaf í sömu röð út. Hver eining er 1*2,9 m að stærð, þar með talið rennan 
að ofanverðu. Veggeiningin er samansett úr tvöföldu gifsi 13 mm og 
timburgrind fyllt upp með einangrun. Veggurinn veitir R,w = 48 dB. 
Brunamótstaða á milli kirkju og safnaðarheimilis næst með eldvarnar 
gardínum sem falla niður og loka bilinu á milli hólfana. 

2.2.6 Hljóð 
Stuðst var við ÍST 45:2011 staðalinn við greiningu á hljóðþörf byggingar. 
Byggingin er í flokki C. Farið var eftir kafla nr. 10.1, 10.2, 10.4 og 10.5. Þær 
kröfur sem gerðar eru til veggja í byggingunni eru. 

Útveggur: Lp,Aeq, 24h = 40 db 

Milliveggur: R,w = 35 db og L‘n,w = 58 dB. 

Milli skrifstofa með hurð: R,w = 40 db og L‘n,w = 63 dB. 

Milli skrifstofa án hurðar: R,w = 48 db og L‘n,w = 63 dB. 

Milli Fundarh. og sameiginlegs rýmis: R,w = 35 db og L‘n,w = 58 dB. 

Milli trúnaðarh. og annar herb. með hurð: R,w = 40 db og L‘n,w = 63 dB. 

Milli trúnaðarh. og annar herb. án hurðar: R,w = 48 db og L‘n,w = 63 dB. 

Milli skrifstofa og sameiginlegs rýmis: R,w = 30 db og L‘n,w = 63 dB. 

Sjá viðauka 1, bls: 27 
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2.2.7 Brunavörn 
Við þessa greining var stuðst við kafla 9 úr byggingarreglugerðinni frá 
árinnu 2014. Þær kröfu sem gerðar eru til byggingarinnar eru 

Notkunarflokkur: Byggingin er í notkunarflokki 2 

Brunahólfun: í byggingunni eru 5 brunahólf sem þurfa að þola EI-90 
stuðul um endingu í eldsvoða. 

Handslökkvitæki: Í byggingunni á að vera handslökkvitæki þar sem hætta 
er á íkveikja út frá starfsemi.   

Slöngukerfi: 4x 30 m slöngur eru staðsettar við öll horn byggingarinnar.  

Neyðarlýsing: fyrir ofan allar hurðar sem leiða í átt að útgangi er komið 
fyrir neyðarlýsingu. 

Björgunarop: Allar hurðir sem vísa út og allir gluggar sem eru stærri en 
0,6 m2 eru björgunarop.  

Fljóttaleið: Flóttaleiðir í byggingunni eru ekki lengri en 30 m. 

Reyklosun: Reyklosun er í gegnum glugga við þakflöt. 

Sjálfvirk brunaviðvörun: Í byggingunni er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi. 
Koma skal reykskynjörum fyrir í öll rými sem er beintengdur stjórnstöð og 
ekki meira en 20 m á milli. 

Eldvarnar mótstaða milli safnaðaheimilis og kirkju næst með eldvarnar 
gardínum sem falla niður við brunaboðun. Gardínurnar eru festar utan á 
vegginn í kirkjunni fyrir ofan gatið á milli og hafa rennur við sitthvorn 
endann til að beina gardinunum niður. Opið á milli inngangar og 
fatahengis lokast af við bruna með rennihurð sem komið er fyrir inn í 
milliveggnum.  

Sjá viðauka 1, bls: 26 

2.2.8 Hurðir  
Hurðirnar skiptast í tvö flokka, annasvegar innihurðir og hinsvegar 
útihurðir.  

Útihurðar: 

Hver hurð er sniðin eftir aðstæðum. Í byggingunni eru 6 útihurðir. Hurðin 
við inngangin á vesturhlið og við innanginn inn í fatahengið á suðurhlið 
eru þrefaldar reinnihurðir með þreföldu gleri. Á suðurhlið við innganginn 
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inní kaffihúsið er tvöföld rennihurð úr þreföldu gleri og inngangurinn inn 
í tæknirýmið er samtengdur hurðinni inní eldhúsið, þær eru álhurðar úr 
gleri  með panil a milli. Hurðarnar opnast út á við og í áttina á hvor annari 
(þær leggjast saman. Tvær hurðar eru svo til biðbótar eru á austurhlið 
hússins. Önnur hurðin er samtengd stórum glugga og hefur tvöfalt gler, 
hin hurðin er venjuleg timbur útihurð úr máluðu rakaheldri furu.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.06.01. 

Innihurðar:  

Alls eru 33 hurðar að inna. Ein hurðin er þreföld rennihurð með þreföldu 
gleri, hún aðskilur inngang og kirkjusalinn. Eldvarnarhurð er á milli 
inngangs og fatahengis til að aðskilja brunahólf, hurðin þarf að uppfylla 
EI2 – 90 Csw kröfur um eldvörn, henni er komið fyrir inní millivegnum og 
lokast þegar brunaboði fer í gang. Fimm af hinum þrjátíu og einni hurð 
þurf einnig að uppfylla kröfur um EI2 – 90 Csw staðal.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.06.02-03. 

2.2.9 Gluggar 
Farið var í að leita að gluggum sem kæmu til greina fyrir þetta verkefni. 
Það gluggakerfi sem koma eiginlega eingöngu til greina fyrir burðinn í 
byggingunni var add-on gluggakerfi þar sem stál grind úr RHS kubba stál 
prófilum er soðinn saman og mynda gífurlega gott stoðkerfi fyrir þakið. 
Gluggakerfið er í raun stálburðarkerfi þar sem gluggar eru  skrúfaðir fastir 
við stálgrindinna. Stærðin á stál prófilnum er 150*80*5 mm og eru 
notaðir til þess að halda uppi lett-tak einingunum og steyptum veggjum.  
Allt eru 32 gluggar í byggingunni og enginn af þeim er í sömu stærð. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.05.01-07. 

2.2.10  Falst loft 
Á völdum stöðum í byggingunni er falst loft. Fundarherbergið, 
skrifstofurnar, stóla geymslan, partur af fjölnotasalnum, gangurinn að 
skrúðhúsinu, skrúðhúsið, aðstaða listamanna og klósetið fyrir listamenn 
og presta eru rýmin í safnaðarheimilinnu með niðurteknu loftin. 
Kirkjusalurinn hefur einnig niðurtekið loft að hluta. Loftræstikerfi og 
ljósum er komið fyrir inn í falska loftir. Timburgrind er notuð til að halda 
loftinu upp og klæddir af með 12 mm krossvið og 13 mm gifsplötum. 
Loftið í kirkjusalnum er notað til að fela bita sem koma þvert eftir þakinu. 
Ljós er sett inn á veggi við falskaloftið þar sem gluggar koma upp við þak.  
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2.2.11  Gólfefni 
Tvennskonar gólfefni er í byggingunni. Annasvegar viðar parket og 
hinsvegar flísar í votrýmum. 

Parket:  

Hágæða viðar parketi lýmt niður, heflað og lakkað með viðarlakki. 
Notaður er einangrunardúkur til að slíta í sundur leiðnina á milli parkets 
og flots. 

Flísar:  

í votrýmum byggingarinnar er komið fyrir flísum til að hindra útbreiðslu 
raka. Flísarnar eru úr keramyki og eru 60*60 cm að stærð. Einnig eru 
veggir á baðherbergjum og inn í eldhúsi flísalagðar.  

2.2.12  Innréttingar 
Fastar innréttingar í byggingunni eru inn á baðherbergjunum,  eldhúsinu, 
inn á kaffihúsinnu og fatahengi fest við veggi. Einnig er barnarými í 
kirkjusalnum. 

Baðherbergið: 

Inn á baðherberginu eru fastar postulíns skálar, klósett, klósett rúllur, 
ruslatunnur, handþurrkarar, sápuskammtarar og aðstaðar til að skipta á 
börnum.  Inn á fatlaða klósettinu er svo að auki slár fyrir hjólastóla.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.08.01-02. 

Eldhúsið: 

Eldhúsið er hannað sem framreiðslu eldhús, inn í því á að vera möguleiki 
á að undirbúa stórar veslur og ganga frá eftir þær. Lögð var áhersla á að 
geta komið fyrir alvöru uppvöskunarvél, og tveim öfnum. Einnig er 
ísskápur með frysti og gaseldavélar með háf að ofan. Gaskúturinni er 
geymdur við hornið á innréttingunni þar sem uppþvotta vélin er. 
Innréttingin er úr 50 mm eikarvið og innvolsið úr 50 mm harðplasti. Efri 
skápar eru 6,6 m að lengd og neðri eru 4,8 m að lengd. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.07.01-04. 

Kaffihús: 

Í byggingunni er einnig kaffihús þar sem utanað komandi aðili sér um 
rekstur á kaffihúsi. Afgreiðsluborðir er úr 50 mm harðviðar eik og inn í 
borðinnu er gert ráð fyri vaski. Innréttingin er 8,4 m að lengd.  
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Fatahengi:  

Þegar gengið er inn í bygginguna að sunnanverðu er gengið inn í 
fatahengi. Fatahengið er skipt í þrjá parta og samanlagt eru þeir 13,8 m 
að lengd. Að auki er fatahengi fyrir prest inn í skrúðhúsi sem er 2,7 m að 
lengd. Fatahengin eru úr hágæða 50 mm eikarvið.  

 

 

Barnarými: 

Rýmið er ætlar fjölskildum með ungabörn sem vilja mæta í messu án 
þessa að eiga á hættu að trufla aðra gesti. Veggir og þak eru úr RHS stál 
prófilum klæddir af með glerplötum.  

2.2.13  Altarið  
Altarið, þar með talið altaris borðir, altaris taflan, skírnarskálin 
ræðupúltið og allt það sem tilheyrir altarinu verður með sér útboð þar 
sem sérfræðingar á þessu sviði gera tilboð í.  

2.2.14  Lóð 
Lóð byggingarinnar er 12.518 m2, byggingarreitur lóðar er 3.404 m2, og 
nýtingarhlutfallið er 0,1.  

Á lóðinni er pláss fyrir 91 bílastæði og 6 fyrir fatlaða. Fatlaða stæðin eru 
staðsett beint fyrir utan inngang byggingar. Bílastæðin ná alveg eftir allri 
norður og vestur hlið hússins. Hvert bílastæði er 2,5*5 m að stærð og 
fatlaða stæðin eru 3,5*5 m að stærð.  

Stétt er fyrir utan bygginguna sem nær frá inngangnum að suðurhlið og 
að inngangnum að vesturhlið. 

Láir runnar eru fyrir framan bygginguna á vestur hlið en á norðurhlið er 
gert ráð fyrir stórum 12m háum trjám eftir öllu húsinu. 

Sjá viðauka 1, bls: 34 – 37  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 01.02.01. 

 

2.3 Aðaluppdrættir 
Eftir að forhönnunarfasanum lauk hófst vinna við aðaluppdrættir. Búið 
var að greina allt og ættu því bygginginn ekki að breytast mikið eftir að  
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aðaluppdrættir hafa verið gefnir út. Byggingarfulltrúi styður sig við 
aðaluppdrættir til að gefa grænt ljós á áframhaldandi hönnun á 
byggingunni. Hæðarblað, mæliblað og gátlisti fylgir einnig með  
aðaluppdráttum.  

2.3.1 Aðaluppdrættir - Teikningarsett 
Aðaluppdrættirnir samanstanda af teikningarsetti í mælikvarðanum 
1:500, 1:200 og 1:100.  

Afstöðumynd:  

Á blaðinnu er yfirlitsmynd af byggingunni og helsta nágrenni í 
mælikvarðanum 1:500, byggingarlýsing þar sem farið er yfir helstu þætti 
sem snúa að byggingunni og svo yfirlitsmynd af skráningartöflu þar sem 
helstu stærðir og eignarhald.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 01.01.01. 

Grunnmynd:  

Skiptist í tvær teikningar, á fyrra blaðinu er hægt að sjá lóðar yfirlit 
byggingar. Teikningin er í mælikvarðanum 1:200 og sýnir yfirlit yfir 
bílastæðin, hvernig þau eru lögð fyrir, stærðir og fjölda bílastæði, hvar 
gróður, göngustígur og gangstétt liggja, einnig hvar byggingarreitur 
lóðarinni er. Seinni teikningin er í mælikvarðanum 1:100 og sýnir húsgögn 
í kvarða, alla málsetningar á rýmum, hvar niðurföll, reykskynjarar o.fl. eru. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 01.02.01-02. 

Ásýnd:  

Teikningarnar eru í mælikvarðanum 1:100 og sýnir útlit á byggingunni frá 
öllum fjórum áttum. Einnig eru teikningarnar notaðar til að sýna 
mismunandi klæðningar á efnum. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 01.03.01-02 

Snið:  

Tekin eru nokkur snið í gegnum bygginguna til að sýna hæðir á þaki 
hvernig byggingin lítur út að innan, staðsetningar og hæðir á gluggum,  
hurðum o.þ.h. Sniðmyndirnar eru í mælikvaðanum 1:100 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 01.04.01-02. 
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2.3.2 Byggingarlýsing 
Götunúmer, lóðarnúmer:  

Byggingin er staðsett á Kirkjuvellir 1 221 Hafnarfirði. Fastnúmer lóðar er 
229 – 3450 og landnúmerið er 197735. 

Stærð og gerð byggingar:  

Byggingunni er hönnuð sem kirkja og safnaðarheimili fyrir ástarnarkirkju. 
Nettó flötur byggingarinnar er 1320 m2 að stærð. Kirkjusalurinn er 573 m2 
og 5189 m3, hún tekur 438 manns í sæti. Í kirkjunni er sérstakt 
barnaherbergi sem tekur 30 manns. Safnaðarheimilið er 748 m2 og 3132 
m3 að stærð og mun koma til með að heldur utan um alla starfsemi 
kirkjunnar ásamt viðburðum og fundum tengdum kirkjunni. 
Safnarðarheimið hefur skrifstofu rými fyrir prest, aðstoðar presti og 
tónlistarstjóra ásamt opnu skrifstofu rými. í safnaðarheimilinnu er einnig 
kaffistofa, skrúðhús og aðstaða fyrir listamenn fjölnotasalur og klósett.  

Stærð og nýtingarhlutfall lóðar ásamt útisvæði:  

Stærðin á lóðinni er 12517,6 m2, byggingarreytur lóðar er 3404 m2 og 
nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,1. Gert er ráð fyrir 91 bílastæði á lóð fyrir 
almenning og 6 fyrir fatlaða.  

Burðarkerfi:  

Burðarkerfi byggingarinnar sambland af stálgrind og steypu þar sem 
stálgrind er byggt upp til að halda þakkerfinu uppi og svo klætt af með 
steypu. Þakið er úr tveimur mismunandi gerðum. Grasflötur er á part af 
þakinu, þar er multideck þakgerð notuð þar sem stálplötu er komið undir 
steyptri plötu til að auka burðarþol þaksinns og létta á eiginn þyngd. Þau 
þök sem ná hærra upp en grasþökin eru úr lett-tak einingum þar sem 
timbur og stálbitum er komið saman í samloku til að minka eiginn þyngd. 
Á flest öllum stöðum þar sem þakið er tekið í sundum og reyst upp er 
komið fyrir bitum og súlum til að auka burðarþol þaksinns. 

Klæðningarefni og litavali utanhúss: 

Byggingin er klædd að utan með sjónsteypu og Corten stáli. Sjónsteypunni 
er helt í mót utan á einangrun byggingarinna. Corten stáli er komið fyrir 
með leiðurum og timburgrind. Leiðara kerfinu er komið fyrir á útvegg 
hússins og nær gegnum einandruninna, timburgrind er komið fyrir á 
leiðarakerfið sem tengist kortan stálinu. Þakfletirnir verða með þrjár 
áferðir, á fjórum flötum þaksinns er grasi komið fyrir að ofan. Fjórir fletir 
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þaksins verða með kortan stál áferð og svo eru aðrir fjórir með ljósgráum 
dúk sem endanleg áferð. Kortan stálið er með rauðbrúnum lit og líkist 
ryðguðu stáli. Sjónsteypan verður með ljósgráum lit.  

Einangrun:  

Byggingin er einangruð að utan með steinull úr veggplötum með 80 
kg/m3 eðlisþyngd. Veggir eru steyptir upp, einangrun er komið fyrir að 
utanverður og því næst er annasvegar steypt yfir einangruninna eða hún 
er klædd af með kortan stáli. U – gildi útveggs með sjónsteypu er 0,3 
W/m2k. Veggir með kortan stáli hafa U – gildi 0,31 W/m2k. Botnplatan 
hefur 160 mm steypta plötu ástamt 80 mm flotaðri lögn. Lett - tak 
einingarnar á þakið hafa 0,12 W/m2k og multideck þakið með 
grasfletinum hefur U – gildið uppá 0,20 W/m2k  

 

 

Innveggir:  

Allir léttir veggir að innan hafa stálprófila sem stoðkerfi og eru klæddir af 
með gifsi nema í votrými, þar eru veggirnir með tvöföldu rakaþolnu gifsi. 
Falst loft er í byggingunni á áhveðnum stöðum, grindin fyrir loftið er úr 
timbri og er klætt af með krossvið og gifsi, nema í votrými, þar kemur 
tvöfalt rakaþolið gifs. Felliveggir eru í byggingunni svo hægt sé að opna á 
milli kirkju og safnaðarheimilis einnig til að hægt sé að skipta fjölnota 
salnum í minni einingar. Veggjunum er rent eftir áhveðnum brautum í 
þakinu og falla inn í falskan vegg þegar allir veggirnir eru opnir.  

Lagnaleiðir og upphitun:  

Þrjár aðferðir eru notaðar til að hita upp bygginguna. Kirkjusalurinn er 
upphitaður með lofti í gegnum ristar í gólfinu út við gluggana. 
Safnaðarheimilið er hitað upp með gólfhita alstaðar nema á 
skrifstofunum og inn á baðherbergjunum þar eru ofnar sem sjá um 
upphitun. Öllum lögnum er komið fyrir undir steypta plötu. Gólfhitanum 
er stýrt með dreifikistum sem komið er fyrir á tveimur stöðum í 
byggingunni til að auðvelda dreifingu og stytta lagnaleiðir. Gólfhitinn er 
lagður ofan á steypu með þartilgerðum dúk undir og svo er flotað yfir með 
80 mm floti. Loftræstingin í safnaðarheimilinnu sem fer yfir í 
skrifstofurnar er lögð í loftinnu, loftræstingin sem fer í baðherbergin er 
dregin undir plötu að klósettunum þar er henni komið fyrir inn í stokk við 
fatlað klósettið og dregin upp frá gólfinu og upp yfir kerfisloftið Þaðan 
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dreifist það svo inn á hvert klósett. Inntaksrörið fyrir loftræstinguna 
kemur upp á þakið fyrir ofan tæknirýmið. Allur stjórnbúnaður og 
lagnagrind fyrir upphitun og loftræstingu er komið fyrir í tæknirými 
byggingarinnar.  

Brunavörn:  

EI - 90 eldvarnarveggir eru á milli eldvarnarhólfa. Burðarvirkið uppfyllir 
REI – 90 kröfur. Hver flóttleið er sér eldvarnarými. EI2 – 90 csm  hurðum er 
komið fyrir á milli eldvarnarýma. Eldvarnar gardínur sem falla niður við 
brunaboð eru á milli safnaðarheimilis og kirkju, eldvarnar mótstaðan er 
EI-120. Reykskynjarar eru í öllum rýmum byggingarinnar og slökkvitæki 
skal komið fyrir þar sem hætta á útbreiðslu elds geti myndast. 
Brunaslanga er á völdum stöðum í byggingunni. Neyðarlýsing er fyrir ofan 
alla útganga og fyrir ofan hurðir sem vísa styðstu leiðinna út. Allir gluggar 
skula vera þannig að hann virki sem reyklosun.  

 

Hljóðvist:  

Veggurinn sem aðskilur kirkju frá safnaðarheimili þarf að uppfylla 
hljóðkröfur uppá R‘w = 35 dB og L‘n,w = 58 dB. Veggur frá skrifstofum að 
sameiginlegu svæði þarf að uppfylla hljóðkröfur uppá R‘w = 30 dB og L‘n,w 
= 63 dB, veggur á milli skrifstofa þarf að uppfylla R‘w = 40 dB og L‘n,w = 63 
dB, veggur á milli skrifstofa án hurðar í veggnum þarf að uppfylla kröfur 
uppá R‘w = 48 dB og L‘n,w = 63 dB, veggur frá tæknirými þarf að uppfylla 
LP,Aeq,T = 35 dB og LP,Ceq,T = 55 dB og útveggurinn þarf að uppfylla 
LP,Aeq,24h = 40 dB. 

Allur frágangur á veggnum að ofan og að neðan og á götum í veggnum, 
þar með talið hurðar og gluggar skal fara eftir ÍST 45: 2011 staðlinum.  

Öryggisbúnaður: 

Innbrotsviðvörunarkerfi skal vera eftir óskum og þörfum Kaupanda. 
Beintengja skal hvern reykskinjara við stjórnborð. Stjórnborð skal vera 
beintengt þeim þjónustuaðila sem kaupandinn kýs. 

Tæknibúnaður:  

Loftræsti stæði er í tæknirými byggingarinnar, þar sem allur 
stjórnbúnaður fyrir tæknibúnað á gólfhita og lagnakerfið er til staðar 
ásamt stjórnstöðu fyrir elvarnakerfið og öryggiskerfi fyrir innbrot.   
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Algild hönnun:  

Byggingin er hönnuð í samræmi við algilda hönnun og er þannig háttað að 
hver gangar uppfylli kröfur um algilda hönnun. Í byggingunni eru tvö 
fatlað klósett, eitt fyrir sitthvort  kynið. Þetta  uppfyllir allar þær kröfu sem 
gerðar eru til algildrar hönnunar. 

Frágangi lóðar:  

Fyrir framan helstu innganga í byggingunni er stétt sem nær út að 
göngustíg sem tengist bílastæðinu. Halda skal nátturlegu hraun útlit sem 
best gefst kostur á þeim stöðum þar sem bygging, stétt, göngustígur eða 
bílastæði nær ekki til. Norðanmeginn við bygginguna skal komið fyrir 
stórum trjám sem gefa aukið útlið en ekki þannig að þær nái skyggi of 
mikið á bygginguna. Fyrir framan kirkju innganginn þar sem stéttin nær 
ekki til skal planta litlu runnum.  

 

 

Sorps:  

Allt sorp sem kemur frá starfsemi byggingarinnar skal komið fyrir í 
þartilgerðum sortpílát sem staðsett er í skýli sunnanmegin við 
bygginguna að utanverður. Flokka skal allt sorp, öll meðferð hættulegra 
efna skal komið fyrir í réttum ílátum og fargað á réttan hátt miðað við 
reglur Hafnarfjarðar.   

2.3.3 Skráningartafla 
Í skráningartöflunni er tekið fyrir stærðir á hverjum eignarhluta fyrir sig í 
byggingunni. Skráð eru minnsta og mesta hæð á þeim þakflötum sem eru 
í eignahlutanum, tekið er fyrir brúttó og nettó flatarmál byggingarinnar 
sem og rúmmál. Skráningartafla er verkfæri í staðlaðri mynd sem 
byggingarfulltrúi notar til að sjá stærðir á byggingum, hvaða 
byggingarhluti er skráður á hvaða eignarhlut og hvernig eignarhlutfall 
byggingar skiptist niður.  
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2.3.4 Gátlisti aðaluppdráttar 
Þegar skila á aðaluppdráttum er gott að fara yfir gátlista aðaluppdráttar 
til að ganga úr skugga um að ekkert af þeim þáttum sem þurfa að vera til 
staðar gleymist. Gátlistanum er skila inn til byggingarfulltrúa með 
aðaluppdráttum. 
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2.3.5 Hæðablað 
Teikning af lóðarmörkum byggingarinnar sem sýnir hæðakvóta á lóðinni. 
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2.3.6 Mæliblað 
Teikning af lóðarmörkim byggingarinna sem sýnir málsetningar á lóðinni. 

 

2.4 Verkteikningar 
Eftir að búið er að skila af sér aðaluppdráttum og fá samþykki fyrir 
verkefninu er farið í áframhaldandinn vinnu á verkefninu, á þessu stigi á 
að fullhanna teikningarnar þannig að hægt sé að reisa bygginguna eftir 
þeim.  

Þegar vinna við aðaluppdrættir var búin var farið í að koma 
verkteikningum á blað. Byrjað var á því að setja upp teikningarsetti og 
skipuleggja teikningarnar. Því næst var farið í að koma teikningum fyrir á 
blað málsetja og vinna teikningarnar. Teikningarnar voru því unnar hver 
af fætur annarri þar til talið var að allar þættir byggingarinnar væru 
komnir til skila.  

Eftir að öllu var komið á blað var farið í að vinna deilivinnu. Fundnar voru 
tengingar á milli ólíkra efna og gert skil á þeim. 
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2.4.1 Verkteikningar - Teikningarsett  
Í teikningarsettinu er að finna : 

Grunnmynd:  

Teikningin sýnir grunnmynd án allra húsmuna í mælikvarðanum 1:50, hér 
eru sýnd steypumál og málsetningar á öllum þáttum grunnmyndar. 
Byggingin er of stór fyrir A1 blað þannig að notast varð við yfirlitsmynd í 
mælikvarðanum 1:100 sem sýnir bara þær málsetningar sem komast ekki 
fyrir á 1:50 teikningunni. Einnig er yfirlitsmynd af þaki í mælikvarðanum 
1:100  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.01.01-06. 

Ásýnd:  

Hefur sama tilganga og ásýnd í aðaluppdráttum. Notuð til þess að sýna 
útlit byggingar og skiptingar á klæðningum. Einnig eru gluggar og hurðar 
merkt inn á teikningarnar. Hér eru teikningarnar í mælikvarðanum 1:100.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.02.01-02. 

Snið:  

Tekið er snið í gegnum bygginguna til að sýna lofthæðir og hvernig falst 
loft liggur. Gluggar og hurðar eru málsettar til að sýna stærðir og hæðir. 
Teking er ákveðna byggingarhluta og gefa með betri skil með 
sniðmyndum líkt og kirkjuklukku veggurinn. Hér eru teikningarnar í 
mælikvarðanum 1:50.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.03.01-14. 

Deili: 

Deilin eru notuð til að sýna nákvæmari úrlausn á áhveðnum 
byggingarþáttum. Reynt var að sýna samtengingar ólíkra efna og hvernig 
þéttingu við glugga, hurðir og sökkul er frágengið. Einnig var sýnt frágang 
við þakbrún á bæði steyptum vegg og frágangur við lett-tak. Bæði að ofan 
og neðan við glugga. Hér eru teikningarnar í mælikvaðanum 1:5 og 1:2. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.04.01-08. 

Glugga teikningar:  
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Notuð til þess að sýna stærðir og gerð á gluggum, hvar opnanleg fög koma 
og einnig til þessað sýna fjölda glugga. Teikningarnar eru í 
mælikvarðanum 1:25. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.05.01-07. 

 

Hurða teikningar:  

Hurðateikningar skiptast í innihurðir og útihurðir. Á teikningunni sem 
sýnir innihurðir er hægt að sjá allar þær stærðir og gerðir af hurðum sem 
notaðar eru að inna. Sama með útihurða teikningarnar. Allar 
teikningarnar eru málsettar. Notast er við mælikvarðann 1:20.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.06.01-03. 

Innréttingar teikningar:  

Á þessum teikningum er verið að sýna uppbyggingu á  innréttingunni í 
eldhúsinu. Teikningarnar eru málsettar og notast til að smíða eftir. 
Teikningarnar skiptast upp í grunnmynd af efri og neðri skápum og svo 
snið á þremur stöðum í gegnum innréttinguna. Mælikvarðinn er 1:20. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.07.01-04. 

Rýmis teikningar:  

Hér er ákveðin rými tekin fyrir í byggingunni og þeim gerð skil. Á 
teikningunum er hægt að sjá hvernig baðgerbergið er skipulagt, hvar 
klósett, rusl, handþurrkarar, vaskar o.fl. er komið fyrir inní rýminu. Hægt 
er að sjá hvar stöng fyrir hjólastóla inn á fatlaðaklósetti er komið og einig 
hvar á að flísaleggja. Að auki eru teikningar af barnarherbergi inn í 
kirkjusal, hægt er að sjá hvernig veggir og þak eru teiknaðir upp. Einnig 
eru teikningar af barnarýminu sem sýna grunnmynd og snið.  
Teikningarnar eru í mælikvarðanum 1:20.  Að auki eru teikningar af 
ruslageymslunni. Hægt er að sjá hvernig hún er uppbyggð og hversu stór 
hún er. Sú teikning er í mælikvarðanum 1:10. 

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.08.01-04. 

 Veggja teikningar: 

Þessar teikningar  sýna mismunandi gerðir af veggjum, bæði innveggi og 
útveggi, hvernig þeim er háttað og hvaða kröfur eru settar á þá. 
Teikningarnar eru í mælikvarðanum 1:5 
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Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.09.01-02. 

 Vinnustaða teikning: 

Sýnir skipulag lóðarinnar á framkvæmdartíma. Segir til um hvar 
byggingarkrani, vinnuskúrar, geymsluskúrar og ruslagámer eru staðsettir 
á lóð.  

Sjá viðauka 2, teikningu nr: 02.10.01. 

3 Byggingareðlisfræði.  
Í þessum kafla verður farir yfir varmatap byggingarinna og U – gildi á þeim 
byggingarhlutum sem notaði verða í byggingunni.  

 

3.1  U – Gildi 
Hver veggur, þak og botnplata hefur ákveðna varmaleiðnistölu, sú tala 
segir til um hversu mikill w/m2k sleppur út úr  þeim byggingarhluta og 
hægt í kjölfarið á því að reikna út varmatapið í byggingunni. U – gildi hvers 
byggingarhluta er hægt að sjá hér að neðan: 
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Einnig var U – gildi reiknað út fyrir tvær aðrar tegundir af veggjum,  til að hægt er bera 
þær saman við hina veggina sjá hvernig þeir kæmu út við varmatap á byggingu. 
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3.2 Varmatap  
Eftir að búið er að reikna U – gildi er farið í að reikna varmatap 
byggingarinnar. Upp kom sú pæling hvort hagstæðara væri að nota 
þrefalda glugga í byggingunni eða tvöfalda þar sem mikið er um stóra 
glugga. Reiknað voru bæði dæmin og ljós kom að ekki munað nema 10 w 
á fermetra og 2 w á rúmmetra á tvöföldum eða þreföldum gluggum. 
Munurinn var of lítil til þess að innkaupa kostnaðurinn við þrefalt gler 
borgaði sig uppá kindingarkostnað. Varmatap hvers herbergis skiptist 
niður eftir því sem sjá má hér að neðan:  
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4 Skipulag  
Í Þessum kafla verður farir yfir skipulag verkefnisinns, þ.m.t fundargerð, 
kostnaður hönnunar, tímaáætlun verkefnis, skrá fyrir teikningarsettið og 
eyðublöð sem fylgja önnun.  

 

4.1 Fundargerð 
16. Janúar 2015:  

Fundur með Viggó. Farið var yfir það verkefni sem var valið, ræt var um 
hvernig verkefnið væri, hversu stórt það væri, hvort það væri ekki 
nægilegt fyrir lokaverkefnið. Fékk grænt ljós á að taka verkefnið að mér. 
Verkefnið er hannað af arkitektarstofunni OK og er af Ástjarnarkirkju á 
völlunum í hafnarfirði og er samtengt safnaðarheimili og kirkja.  Einnig var 
fjallað um ritgerðina og hvaða þætti væri hægt að fjalla um. Kom ég með 
þá tillögu að fjalla um mismunandi tæringar á efnið og hvaða efni væri 
ekki ráðlagt að setja saman.  

14 Febrúar 2015:  

Fundur með Karli. Á fundinum var ræt um staðsetningu á neysluvatns, 
ofna og loftræsti lögnum. Þar sem byggingin er með mjög flókið þak og 
þar sem gluggar ná upp til þaks verður allar lagnir að vera settar í gólfið 
undir plötu. Allt skolp verður í PVC lögn, allt neysluvatn verður dregið með 
rör í rör kerfi frá tæknirými og að áfangastað þar sem dreifikista tekur við. 
Loftræstingarnar þurfa einnig að vera í gólfi undir plötu lagðar í PEH 
rörum. Húsið verður upphitað með gólfhita, ofnum og einnig lofthitun.  

Fundur með Eyþóri. Talað var um að ég þyrfti að finna þakefni sem væri 
eins létt og hægt er svo þakið gæti staðið upp.  

Fundur með Kristinni. Þar töluðum við um hvernig hægt væri að leysa 
þakið. Ræddum við um lausnir fram og til baka þar sem niðurstaðan varð 
sú að til þess að þakið yfir kirkjunni gæti staðist þá þyrft að fórna 
áhveðnum útlitsþáttum.   

Fundur með Viggó. Hann benti mér á að finna eins létta þakeiningar og 
kostur gæfi til að setja á þau þök sem stæðu uppúr. Hann benti mér á að 
greina þá veggi og þök sem þurfa að vera léttir, þá veggi og þök sum þurfa 
að vera steyptir og hverjir væru helstu kostir og gallar hvers efnisþáttar.  
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27. Mars 2015:  

Fundur með Kristinni. Hann fór yfir aðaluppdrætti, talaði um að bætt 
mætti útlitið á ásýndar teikningunum, skerpa á línum við útjaðri byggingar 
svo auðveldara sé að átta sig á því hvað er nær og hvað er fjær, einnig að 
setja þykkari línu við jarðveginn. Málsetningar í sniðum væru eingöngu til 
að málsetja lóðrétt ekki lárétt nema á þeim stöðum þar sem hluturinn sést 
eingöngu í sniðmynd. Kiddi talaði einnig um að gott væri að sýna betur 
staðsetningar á súlum  með sniðmynd. Við útbrún á þaki þar sem Lett þak 
kemur er hægt að setja áfellu að framanverðu og hafa álprófila undir 
einigunni með öndun.  

30. Mars 2015:  

Fundur með Þormóði. Settist niður og fór fyrir aðaluppdrætti. Ræt var um 
það hvernig hægt væri að ná frama dýft í ásýndirnar með því að hafa 
mismunandi þykktir á línum við misjafnar aðstæður til að draga fram 
dýptina í teikningunni. Farið var yfir skráningartöflunna, það leiddi í ljós 
að smá vitleysa væri í hæðarlínum í hverju rými fyrir sig. Hann benti á að 
mátlínur væru settar í bygginguna svo hægt væri að málsetja á milli lína 
þega  grunnmyndin væri komin í 1:50 eða þá að hafa yfirlitsmynd af 
grunnmynd í 1:100 með verkteikningum.  

31. Mars 2015:  

Fundur með Viggó. Farið var yfir lausnir á deilum og frágang á áhveðnum 
stöðum í byggingunni. Ræt var um útfærslu á því hvernig hægt væri að 
halda Lett-tak einingunum upp án þess að fórna miklu í gluggaplássi. Farið 
var yfir hvernig hægt væri að ná samloðun í veggin þar sem tvöfaldur 
steyptur veggur kemur undir glugga. Einnig var fjallað um þakbrún við 
Corten stál og hvernig hægt væri að klæða þakbrúninna af. Viggó benti 
mér á að tala við Bjarna hjá kima ehf. fyrir nánari úrlausna á lett-tak 
einingum. 

 
Fundur með Eyþóri. Ræt var um útfærsluna á því sem komið var með 
burðarþolið, fjallað var um að RHS stálprófilarnir gætu gengið en það 
þyrfti að hafa stálgrindur inn í veggnum sem væru klæddar af með steypu 
til að fá sjónsteypu aðferðina. Burðarþolið í byggingunni (þó aðalega í 
kirkjunni) þyrfti aðalega að vera stálgrind sem klætt vær af með steypu, 
safnaðarheimilið hefði fleiri undirstöður og steypta veggi vær þar af 
leiðandi ekki endilega nauðsin að hafa stálgrindarhúsi á þeim stað, ekki 
nema að setja nokkra bita undir glugga á áhveðnum stöðum, þeir bitar 
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myndu svo bara enda í súlum sem klæddar væru af með steypu. Eyþór 
talaði einni um að gera þurfti greinagerð á því hvernig stálgrindinrar 
myndu koma upp í húsið og að samloðun þyrfti að ná á milli tvöfalda 
veggja sem kæmu undir glugga.  

13. Apríl 2015:  

Fundur með Bjarnar hjá Kími ehf. Á fundinum var farið yfir helstu þætti 
sem snúa að lett-tak einingum, þakið er uppbyggt, hvernig festingarnar 
eru við endann á þakinu og hvaða úrlausn ég gæti verið með til að koma 
þakinu beint á RHS glugga stál prófílana svo hægt væri að ná sem mestu 
út úr gluggunum.  

17. Apríl 2015:  

Fundur með Þormóði. Farið var yfir verkteikningar og smávægilegar 
útfærslur á teikningunum voru ræddar. Undirbúningur af deilivinnu var 
ræt og það helsta sem kom upp á fundinum var það að breyta útliti 
byggingarinnar þannig að slíta vegginn á austanverðri hlið hússins frá svo 
hægt væri að koma einföldu úthorni á glugga fyrir og láta vegginn vera 
frístandandi, ræt var um að mínka veggin, breyta honum í stálvegg og 
klæða hann af með Corten stáli. Sú framkvæmd leiddi í ljós breyta þurfti 
veggnum á móti líka, s.s. vegnum sem kemur út úr byggingunni á vestur 
hlið hússins. Einnig var fjallað um stærð á gluggum á teikningu, óhætt  er 
að hafa gluggateikningar í skalanum 1:25.  

24. Apríl 2015:  

Fundur með Kristinni. Fékk kidda til að líta fyrir þau deili sem komin voru. 
Hann var duglegur að spyrja spurningar um þéttingu og leiðni við glugga 
og hurðir. Benti mér á að passa tengsl á milli ólíkra efna og passa þess að 
slíta í sundur allar þætti sem gæti myndað ryð. Benti hann mér á að hægt 
væri að einfalda festingarnar á gluggum við steypu með því að bora gat í 
prófílinn og festa múrbolta beint í gegn. Talað var um að þétting á milli 
steypu og stál prófills vær hægt að gera með svipuðum hætti og á 
venjulegum glugga.   

12. Maí 2015:  

Fundur með viggó. Skoðað voru deilinn. Tekið var eftir einu og öðru sem 
var ábótavant. Benti hann mér á að ekki væri sniðugt að nota birki 
krossvið undir RHS prófílana, fær til eina festingu við lárétt deili þannig að 
hægt væri að slá  frá móti á steyptum veggi, lagfæra jarðveg við neðribrún 
á hurð þannig að hann loka ekki fyrir öndin á hurð. Farið var einni yfir skil 
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á verkefninu, hvað þyrfti að koma fram við skil, hvernig frágangur á 
verkefninu færi fram og þess háttar.  

 

4.2 Hönnunar kostnaður 
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4.3 Tímaáætlun – Lokaverkefnis 
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4.4 Teikningar skrá  
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4.5 Eyðublöð 
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5 Útboðsgögn 
Farið var í að gera útboðsgögn fyrir verkefnið. Þar sem um skólaverkefni 
er að ræða var hægt að velja um að gera kafla 5 eða 7 úr útboðsgögnum, 
einnig átti að gera kafla 1 um aðstæður og jarðvinnu. Ákveðið var að gera 
kafla 5 sem fjallar um frágang innahús og svo var einnig tekinn parturinn 
um aðstæður á vinnustað úr kafla 1. Farið verður yfir útboðslýsingu, 
verklýsingu, kostnaðaráætlun, magntöluskrá, tilboðsskrá, tímaætlun 
verks, verksamning og auglýsingu fyrir útboðið.  

 

5.1 Útboðslýsing 
0 Útboðslýsing 

Framkvæmdasýsla ríkisins fyrir hönd Ástjarnarkirkju óskar eftir tilboði í 
framkvæmd á safnaðarheimili og kirkju við kirkjuvelli 1 samkvæmt þessari 
útboðslýsingu og öllum þeim gögnum sem hennar er talið. 

 

0.1  Verksvið 

  Helstu þættir verkefnisinns eru : 
• Aðstöður á verkstað 
• Innanhúsfrágangur 

 
Stutt skýring á verkefninu 

Verkið felur í sér að koma upp aðstæðum á vinnustað og rekstri, koma  
veggjum, hurðum og innréttingum fyrir í safnaðarheimilið og kirkju ásamt 
frágangi á gólfefnum og kerfisloftum þar sem við á. Verkið skal unnið í 
samræmi við ákvæði gildandi reglugerðar sem eiga við þessa framkvæmd 
og er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. Verkkaupi áskilur 
sér rétt til þess að semja við lægstbjóðenda um breyttar útfærslur á 
einstökum liðum framkvæmdarinnar þegar heildartilboð liggur fyrir. 

 

0.1.2  Útboðsform 

Hér er um almennt útboð að ræða eins og lýst er í grein 2.2 í ÍST 30:2012 
staðlinum. 
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0.1.3  Vettvangsskoðun 

Bjóðendur eru hvattir til að kynna sér aðstæður og staðhætti á 
byggingastað. 

0.1.4  Verksamningur – Verkáætlun 

Vertími hefst þegar verkkaupi hefur tekið við tilboði verktaka og telst 
verksamningur reikna með því í tilboðinu sínu. Verktaki ber ábyrgð á að 
verja sína verkhluta samkvæmt venjulegum vinnuhefðum og skulu 
verkhlutar varðir í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Í upphafi verks 
skal verktaki gera verkáætlun um verkið í  heild sinni. Veráætlun þessi 
verður samræmd verkáætlun annara verktaka við verkið.  Samræmingin 
mun svo vera undir handleiðslu eftirlitsaðila  verkaupa. Sú verkáætlun 
verður svo nýt sem hluti verksamnings. Verktaki ber að fylgja verkáætlun. 
Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum sem geta haft áhrif 
á tímarama verksins skal verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og 
ástæðum fyrir henni ásamt því að gera grein fyrir úrbótum. 

0.1.5  Fylgigögn fyrir verkið 

• Útboðslýsing þessi. 
• Verklýsing. 
• Magntöluskrá. 
• Teikningar. 
• Tilboð verktaka. 
• Verkáætlun 
• Vátryggingarsamningur 
• ÍST 30: 2012 

 
0.2  Framkvæmdartími 

Vertíminn hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá 
samningum hafa verið komið á um verkið. (sbr. ÍST 30: 2012 grein 3.1) 
Verktaki hefur aðgang að vinnusvæði frá því að tilboði er tekið og skal 
verkinu að fullu lokið  

 
0.2.1  Helstu tímasetningar innan útboðs 

Verktaki skal gera verkáætlun yfir verkið sem skal samþykkjast af 
verkkaupa og verður hún hluti verksamnings. Í þessari áætlun koma fram 
allar áfangadagseningar verksins. Ekki þarf að skila þessari áætlun með 
tilboðinu. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur 
staðið að fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðs- og 
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samningargögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 
vinnusvæðið hreinsað að fullu.  

0.3  Upplýsingar um verkkaupa  

0.3.1  Verkkaupi 

Ástjarnarkirkja  
Kirkjuvellir 1  
221  Hafnarfjörður 
Sími: 565 - 0022 
 
Verkefnastjór verkkaupa: 
Geir Jónsson 
Fléttuvöllum 15 
221 Hafnarfjörður 
Sími: 648 - 7432 

 

0.3.2  Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi útnefnir ráðgjafa sem annast eftirlit með verkinu fyrir hans 
hönd. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samning 
og í samráði við eftirlitsmenn (skv. ÍST 30: 2012 grein 4.1) 

0.4  Upplýsingar um ráðgjafa verkkaupa 

  Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 

0.4.1  Arkitekt: 

  Sigríður Ólafsdóttir 
Þrúðvangi 22 
220 Reykjavík 
Sími: 899 - 2239 
 
Viggó Magnússin  
Furugrund 6 
200 Kópavogi  
Sími: 564 - 2205 
 

0.4.2 Burðarþol:  

  Eyþór Rafn Þórhallsson 
Urðarhæð 4 
210 Garðabær 
Sími: 565 - 9317 
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0.4.3  Lagnir: 

Karl Hákon Karlsson 
Skeiðavogi 19 
104 Reykjavík 
Sími: 568 – 6086 
 

0.5  Útboðsgögn, Staðlar, Reglugerðir 

0.5.1  Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verk þessa teljast: 
Útboðslýsing þessi 
Verklýsing  
Magntöluskrá  
Teikningar 
Tilboð Verktaka. 
Verkáætlun  
Vátryggingarsamningur 
ÍST 30 : 2012 staðall  
 

0.5.2  Verklýsing 

Verklýsingin lýsir þeim kröfum sem gerðar eru varðandi framleiðslu, 
afhendingu, uppsetningu og úttektir. Einnig tekur verklýsingin til vinnu við 
búnað og annað sem verkkaupi leggur til verksins. Í verklýsingu fyrir þetta 
verk er aðalega fjallað um  frágang að innan, koma fyrir veggjum, hurðum, 
gólfefnum og innréttingum. Verktaki skal kynna sér verklýsingu þessa 
ítarlega áður en vinna við einstaka verkþætti hefst. 

0.5.3  Útboðsteikningar 

Allar teikningar eru táknrænar og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Með 
útboði þessu fylgja útboðsteikninga. Verktaka er óheimilt að hefja vinnu 
við einstaka hluta verksins fyrr en hann hefur fengið afhentar 
vinnuteikningar. Vinnuteikningar verða afhentar með bréfi, sem greinir 
frá heiti teikninga, númeri og útgáfunúmeri. Samþykki umsjónarmanns 
verkkaupa skal frá fyrir öllum frávikum frá teikningum. Verktaki skal 
merkja inn á teikningar öll frávik, sem gerð verða. Verktaki fær til afnota 
3 sett af uppdráttum og verklýsingu í upphafi verksins. Telji verktaki sig 
þurfa á frekari gögnum að halda til að vinna verkið, t.d. ef gögnin glatast, 
skal verktaki greiða kostnað af prentun/ ljósritun þeirra. Verktaki skal 
kynna sér vinnuteikningar ítarlega áður en vinna við einstaka verkþætti 
hefst. Nauðsynlegt er að hafa verklýsingu verksins til hliðsjónar þegar 
teikningarnar eru skoðaðar. 

0.5.4  Reglugerðir 
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Vertaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi 
reglugerðar sem eiga við þessa framkvæmd þó þau séu ekki talin hér að 
neðan. Gildandi reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um framkvæmdina 
eru til dæmis, en ekki tæmandi talið eftir því sem við á: 

Byggingarlög og byggingarreglugerðir 

Reglugerð um brunavarnir og brunamál 

Heilbrigðisreglugerð 

Reglur vinnueftirlits ríkisins 

Reglur löggildingarstofu 

Rb - leiðbeiningarblöð og sérrit 

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

0.5.5  Skýringar á útboðsgögnum 

Nú óskar bjóðandi eftir nákvæmari upplýsingum eða frekari skýringum á 
útboðsgögnum eða hann verður var við ósamræmi í útboðsgögnum sem 
getur haft áhrif á tilboðsfjárhæð og /eða verktíma, skal hann þá senda 
verkefnisstjóra verkkaupa skriflega fyrirspurn eigi síður en 6 virkum 
dögum fyrir opnunardag tilboða. Svarbréf verður sent öllum 
væntanlegum bjóðendum og telst það þá hluti útboðsgagnanna. 

0.6  Tilboð 

0.6.1  Gerð og frágangur tilboðs 

Tilboð skal gera i allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. Bjóðendur 
skulu fylla út alla liði tilboðsskráar sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á úótfyllta 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.  

Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum í teikningum þar sem það á við 
nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum 
forsendum, telja bjóðandi t.d. efisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram 
kemur við að beita áðurnefndum  reglum (t.d. vegna rýrnunar við 
niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð 
viðkomandi verkliða. 
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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, þar sem með talin 
byggingarstjórn, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps 
og efnisleyfa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er fundin 
sem summa mergfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. Öll 
einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. Efni og vinna 
sem tilheyrir þessum lið og verktaki þarf að útvega skal innifalin í 
einingaverð annar verkþátta. Verktaki leggur til raforku og aðra orku sem 
til þarf vegna framkvæmdanna. 

0.6.2  Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu: 
Ástjarnarkirkja  
Kirkjuvöllum 1 
Tilboð  
 

0.6.3  Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Ástjarnarkirkju, Kirkjuvöllum 1, 221 
Hafnarfirði eigi síður en 25. Maí 2015 kl. 13:00 og verða þau opnuð þar í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir að vera viðstaddir. 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila 
tilboðunum verða ekki opnuð. Þó verða þau tilboð opnum sem borist hafa 
með símbréfi á opnunarstað tilboða áður en skilafrestur er runnin út, 
enda hafa gögn sem fylgja eiga tilboði verið póstlögð með 
ábyrgðarsendingu a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram. 

0.6.4  Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 5 vikur frá því að tilboð voru opnuð. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum tilboðum. 

0.6.5 Meðferð og mat á tilboðum 

Ef margföldunar og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal 
gera viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðtölum tilboðs, en einingarverð 
eru bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð eru einnig bindandi innan 
eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. Val verkkaupa á 
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samningsaðla mun miðast við hagkvæmasta tilboð á grundvelli mats á 
verð, rekstrarkostnaði, hagkvæmni og öðrum kostum. 

0.6.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.7 Greiðslur. Verðlagsgrundvöllur  

0.7.1 Framlag verkkaupa  

Verkkaupi leggur til eldhústæki, ofna, eldavél, örbylgjuofn, uppþvottavél 
o.þ.h.. Að öðru leyti leggur verkkaupi ekki til efni, tæki né búnað vegna 
verksins. Verktaki greiðir vatnsnotkun, raforku og aðra orku vegna 
framkvæmdanna.  

0.7.2 Vinnurafmagn 

Verktaki fær aðgang að rafmagnstöflu í núverandi byggingu, settur verður 
upp aðgreiningarmælir svo að hægt sé að lesa nákvæmlega notkun 
verktaka. Þurfi verktaki á sérstökum rafmagnstengingum að halda skal 
hann sjálfur sjá um að koma þeim upp á sinn kostnað. 

0.7.3 Greiðslur og reikningsskil 

Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. Reikningar 
skulu lagðir fram og skráðir, framlagðir og samþykktir reikningar greiðast 
af verkkaupa 15 dögum eftir dagsetningi þeirra og/eða samþykkt 
eftirlitsmanns verkkaupa. Nánar útfært reikningsskil og greiðslur skulu 
vera samkvæmt samkomulagi milli verkkaupa og verktaka á fyrsta 
verkfundi.  Greiðsluliðir skulu reikningfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er veri að innheimta hverju sinni. 

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers 
greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þessu yfirlit 
skal skila á þar til gerðum eyðublöðum. Áður er 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 neina greiðslu til verktakans fyrr en 
hann hefur afhent tilskilda verktryggingu. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka, viðbótarverka og þeim 
fylgi greinargerð um verkliði þá er um ræðir og fram koma útreikningur 
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þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. Samþykktur reikningur er 
greiddur innan 15 daga frá samþykki hans. 

0.7.4 Verklagsgrundvöllur 

Engar verðbætur eru greiddar fyrir verkið. 

 

0.7.5 Tafabætur / Dagsektir 

Verktaki skal ljúka verki sínu á tilskildum skiladögum samkvæmt grein 0.1 
fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og 
lokaúttekt geti farið fram skal verktaki greiða verkkaupa 1% 
samningsupphæðar í tafabætur vegna dráttar á áfangaskilum og 0,2% 
samningsupphæðar í tafabætur vegna dráttar á lokaskilum. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax 
skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn með rökum er sanni 
réttmæti framlengingarinnar sbr. ÍST 30: 2012 kafla 5.2 

 

0.7.6 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi greiðir ekki fyrirframgreiðslur í þessu verki. 

0.8 Ábyrgði – Tryggingar – Ágreiningsmál 

0.8.1 Ábyrgði, tryggingar og lögboðin gjöld  

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur ferið 
fram á verktaki að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en 
brunatryggingar og mannvirkinu sem leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni 
og þjónustu. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af 
tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum sem hann tekur vegna 
verksins á hverjum tíma.  

0.8.2  Framkvæmdatrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við 
verkkaupa vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun 
verksamnings framkvæmdartryggingu. Framkvæmdatrygging skal miðast 
við 10% af samningsupphæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá 
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í 4% af samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og stendur 
þannig næstu tólf mánuði. Óheimilt er að lækka eða fella niður 
framkvæmdatryggingu nema til komi skriflega heimild þar að lútandi frá 
verkkaupa og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt 
fór fram í verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna 
verksins. 

0.8.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaki er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða 
öðrum skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 
Einnig er verktaka óheimilt að veðsetja efni, tæki, vélar eða annað þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir.  

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með 
eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins. 

0.8.4 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdráttar og lýsingar er að ræða skal verktaki 
tafarlaust tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það til útskurðar. Komi fram 
villa í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. 

0.8.5 Ágreiningsmál  

Verði ágreiningur á milli verktaka og verkkaupa um skilning á 
útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið 
samkvæmt fyrirmælum verkkaupa. Rísi ágreiningur um mál þetta skal því 
skotið til Héraðsdóms suðausturlands.  

0.9 Vinnustaður  

0.9.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði sunnan megin við bygginguna og skal 
verktaki girða vinnusvæðið af samkvæmt því og eða eftir nánari 
samkomulagi við eftirlitsmann verkkaupa, Verktaki skal sjá til þess að ekki 
stafi hætta af vinnusvæðin samanber grein 0.9.5 um öryggisráðstafanir. 
Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 0.9.4. skal 
verktakinn ganga úr skugga um að lóðin sé lokuð af sem og vinnusvæði á 
meðan á framkvæmdum stendur. 

0.9.2 Húsnæði fyrir starsmenn, teikningar og efni 
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Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starsmenn sína og til 
geymslu á efni. Húsnæði og aðstaða skal uppfylla allar þær 0ryggis og 
heilbrigðiskröfur sem reglur sega til um.  

0.9.3  Akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, vinnulyftur, 
keyrslubrautir, verkfæri og vinnuraflagnir sem til þarf við 
framkvæmdirnar. 

0.9.4  Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu flokkaðir og fjarlægðir 
jafnóðum til viðurkennds endurvinnslu eða förgunarstaðar. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
fyrirmælum eftirlits verkkaupa þar að lútandi. Verktaki skal leggja til 
flokkunar- gáma vegna meðferðar á sorpi og efnisafgöngum. Múrbrot, 
steypuafganga og annan steinkenndan úrgang skal farga á samþykktan 
stað sem úthlutað verður verktaka í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
Allt sorp og urðunar kostnaður skal vera innifalin í verki. 

0.9.5 Öryggi á vinnustað 

Vísar er í eftirfarandi reglur sem verktaka ber að uppylla: Hollustuhætti 
og öryggi á vinnustað í samræmi við byggingarreglugerð og 
lögreglusamþykkt. Verktaki skaffi sjálfur allar persónuhlífar til öryggis 
starfsmanna sinna.  

0.9.6 Umsjón og eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan umsjónarmann með verki verktaka. Verktaka 
er skylt að fá samþykki umsjónarmanns verkkaupa fyrir útfærslum og 
frágangi á búnaði áður en vinna hefst, ef skýr fyrirmæli koma ekki fram á 
teikningum eða í verklýsingu. Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni 
verkkaupa með nægum fyrirvara lok einstakra verkhluta. 

0.9.7 Lofthæð 

Verktaki skal í útreikningum einingarverða taka tillit til hæðar og skal 
verktaki sjá sér sjálfur fyrir vinnupöllum og lyftum. 

0.10 Fráfangur og gæði verks  

0.10.1 Teikningar, máltaka og athuganir á staðnum 
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Verkið skal framkvæmt í samræmi við verkteikningar og sértetkningar. 
Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni 
mælikvarða. Öll mál skal athuga á staðnum. Ef verktakinn verður var við 
misræmi í teikningum og aðstæðum skal tilkynna það eftirlitsmanni 
verkkaupa þegar í stað. Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi öll 
mál á staðnum eftir því sem við á.  

0.10.2 Framkvæmd verksins 

Öll umgengni á vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum 
óþægindum fyrir aðra starfsemi verkkaupa. Verktaki ber ábyrgð á öllum 
efnum á vinnustað og skemmdum sem þau kunna að verða fyrir eða þau 
valdi á eignum verkkaupa. Verktaki skal fjarlægja og farga öllum 
efnisafgöngum jafnóðum og far eftir fyrirmælum eftirlitsmanns 
verkkaupa verðandi það og umgengni á vinnusvæðinu. 

0.10.3 Verkstjórn verktaka og verkfundir 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á 
reglulegum verkfundum með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu 
stendur. Byggingarstjóri skal tilgreina verkstjóra framkvæmdanna og 
skulu þeir vera ábyrgir fyrir framvindu verksins og daglegri skýrslugerð. 
Það  komi fram við hvað sé unnið, mannafli, tæki og veðurfar og annað 
það sem hefur þýðingu fyrir framgang verksins. Skal þetta vera innifalið í 
verki. 

0.10.4 Vinna- og efnisgæði 

Öll vinna skal framkvæmd af fagmönnum og vönduð til hins ýtrasta.  Öll 
vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin 
í samræmi við fyrisögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og 
metnað, verktaki skal leggja fram gæðastjórnunarhandbók til 
staðfestingar metnaði og vönduðum vinnubrögðum fyrirtækisins. 
Forsvarsmenn verksins og undirverktakar á þeirra vegum skulu 
samþykkjast af verkkaupa, hafa þá reynslu sem það þarf við framkvæmd 
þess og full réttindi þar sem þeirra er þörf eins og lýst er í kafla 4.1 í ÍST 
30: 2012 staðlinum. Ennfremur er vakin athygli á þeim gæðakröfum sem 
gerðar eru við framkvæmdina. Eftirlits maður verkkaupa getur sett 
tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið skuli vera lagfært. 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 vera 
vertaka fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
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0.10.5 Samræming 

Öll samræming og skipilagning á milli einstakra faggreina og verkþátta 
innan framkvæmdarinnar sem nauðsynleg er vegna verksins er innifalin í 
verki og kostnaði verktaka.  

0.10.6 Byggingarstjóri 

Verktaki skal leggja til byggingarstjóra í samræmi við kafla 4.7  
Byggingarreglugerar  frá 2014. Byggingarstjóri skal uppfylla þau skilyrði 
sem sett eru um byggingarstjóra og hefur áritað ábyrgð sína á verkin. 
Áritun meistara á teikningar eða umsjónareyðublöð hjá byggingarfulltrúa 
eða rafmagnsveitu veita þeim ekki réttindi til frekari starf við byggingu 
hússins en þetta útboð nær til. Athygli er vakin á því að byggingarstjóri fer 
með stjórn framkvæmda innan þessa byggingarútboðs. Ekki er greitt fyrir 
byggingarstjórn sérstaklega og skal kostnaður vegna þessa liðar vera 
innifalin í eingarverði.  
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0.11 Tilboðsblað 

Ég undirritaður geri hér með eftirfarandi tilboð í verkið ´´Ástjarnarkirkja‘‘, 
samkvæmt meðfylgjandi útboðslýsingu og þeim gögnum sem þar er vísað til og 
teljast hluti útboðsgagna verksins. 

 
Ég hef kynnt mér öll ákvæði útboðsgagna auk aðstæðna á verkstað og í samræmi 
við það býðst ég til að fullgera verkið fyrir, 

 
Kr._________________________með virðisaukaskatti. 

 
Kr.____________________________________________________ 
(upphæð í bókstöfum) 

 
TILBOÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 

 
Aðstaða og jarðvinna                      _________________________ 

 
Utanhúsfrágangur                      _________________________ 

 
 
 

Þann___________________2015 
 

Nafn.__________________________________________________ 
 

Kennitala.______________________________________________ 
 

Heimilisfang.____________________________________________ 
 

Sími.____________________ 
 

GSM.____________________ 
 

Netfang. _________________ 
 
 
 

Undirskrift:_____________________________________________ 
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5.2 Verklýsing 
1 ALMENNT 

1.1 HÖNNUN OG TEIKNINGAR 

1.1.1 Almennt 

Hönnun felur í sér að hanna viðkomandi mannvirki fyrir verkkaupa eftir 
því sem við á og fram kemur í samkomulagi aðila. Verkið skal unnið í 
samræmi við óskir verkkaupa, með þeim takmörkunum sem lög, 
reglugerðir og byggingarskilmálar setja svo og tæknilegar og faglegar 
kröfur. Verkið sé unnið í samræmi við IST 35 (Samningsskilmálar um 
hönnun og ráðgjöf) mannvirkjalög, byggingarreglugerð, kröfur 
byggingaryfirvalda á viðkomandi stað og kröfur um góð og fagleg 
vinnubrögð. Það sem hannað er verður að uppfylla gildandi staðla, lög og 
reglugerðir. 

1.1.2 Aðaluppdrættir, Byggingarnefndarteikningar 

Liður þessi felur í sér hönnun og gerð aðaluppdrátta af umræddu verki, 
með þeim sérteikningum sem verkinu tilheyra og algengt er að útfæra af 
verki af þeim toga sem um ræðir. Til að öðlast leyfi til framkvæmda þarf 
fyrst að leggja fram aðalteikningar af framkvæmdinni ásamt rökstuðningi 
og greinargerð frá hönnuði vegna yfirferða hönnunarstjóra og 
byggingaryfirvalda á teikningum hans. Hönnuður þessa verks skal vera 
með viðurkennt gæðastjórnunarkerfi í samræmi við lög 160/2010. 
Aðalhönnuður skal rökstyðja, vegna yfirferðar hönnunargagna, á hvern 
hátt lágmarksákvæði byggingarreglugerðar eru uppfyllt og afhenda 
rökstuðning þennan byggingafulltrúa, Mannvirkjastofnun eða eftir 
atvikum, þeim sem hafa á hendi eftirlit fyrir þeirra hönd gagnvart þeirri 
framkvæmd sem hér um ræðir. Sjá gr. 3.6.3 í byggingarreglugerð. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í tíma á klukkustund (klst). Í einigarverðum skal vera 
innifalinn allur kostnaður svo sem vinna hönnuða og aðstoðarfólks og 
ljósritun teikninga á hönnunarstigi, nema annað sé tekið fram. 

1.2 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ 

1.2.1 Almennt 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi og 
rekstri vinnusvæðis á meðan á verki stendur. Allar mælingar framkvæmir 
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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. 

1.2.2 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaki setur upp vinnu- verkfæra- og efnisskála, í samráði við 
eftirlitsmann. Þar skal vera nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, 
verkstjóra og eftirlitsmann til að athafna sig við sína vinnu, með 
nauðsynlegum húsgögnum. Aðstaða þessi skal vera í samræmi við 
reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð. Verktaki 
kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir 
framkvæmd verksins, bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns- og 
hitunarkostnað á meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal flytja 
burtu og farga öllum efnisafgögngum og því sem hann skal rífa og 
fjarlægja í verkinu, á sinn kostnað í samræmi við það sem fram kemur í 
verklýsingum. Kostnaður vegna gámaleigu fellur þar undir. Verktaki skal 
þrífa svæðið reglulega af slíkum efnisafgöngum og rusli og getur 
verkkaupi synjað um áritun reikninga fyrir framkvæmd verks þar til úr 
hefur verið bætt, telji hann að svo hafi ekki verið gert. Verktaki má ekki 
stöðva eða tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og bílastæði, né 
umferð annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum 
sínum með tilliti til þess. Verktaki skal fjarlægja alla sína aðstöðu í verklok, 
þrífa eftir sig og gera við hugsanlegar skemmdir sem hann hefur valdið á 
verktímanum, ef það hefur ekki þegar verið gert á þeim tíma. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem fram kemur í 
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við 
aðstöðuna, svo sem vinna, efni, aðflutningar, brottflutningar, förgun og 
rýrnun o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Einnig rafmagn og hiti og 
rekstur vinnusvæðisins að öðru leyti og rekstur aðstöðunnar á meðan á 
verki stendur. 

1.2.3 Ófyrirséð 

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. 

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. 

1.3 VERKPALLAR OG KRANAR 

1.3.1 Almennt 

Verktaki skal koma upp þeim verkpöllum sem þarf til að fullvinna verkið. 
Verkpallar skulu vera í samræmi við reglur vinnueftirlits ríkisins og 
byggingarreglugerð. Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti 
aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum og gönguleiðum. Hafa skal fullt 
samráð við verkkaupa um tilhögun verkpalla. Þar sem halda þarf 
gönguleiðum opnum, undir eða upp við verkpalla, skal afmarka þær með 
handriðum og þéttiklæða yfir þær þannig að þeir sem leið eiga um séu 
ekki í hættu vegna framkvæmdanna, umferðar eða af öðrum orsökum. 
Verktaki setji upp byggingakrana ef hann ákveður það, eða ef verkkaupi 
fer fram á það vegna verksins. Krani skal vera í samræmi við reglugerðir 
frá vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð. Verktaki skal haga 
uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum 
og gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um staðsetningu og 
tilhögun krana. 
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1.3.2 Verkpallar, pallaleiga 

Hér er um að ræða verkpalla sem settir eru saman úr þar til gerðum 
pallahlutum, uppsetningu þeirra á staðnum þegar þeirra er þörf og 
niðurtekningu þegar notkun þeirra er lokið og skal liðurinn innihalda 
hvorutveggja ásamt því að klæða þá með neti sé þess krafist (og ekki sé 
gert ráð fyrir því í sérlið). Stigar milli hæða, handrið, stífur, festingar, 
flutningur efnis að og frá verkstað og annað það sem tilheyrir 
verkpallinum er einnig hluti af þessum lið, svo og pallaleiga sé það um að 
ræða. Aldrei má yfirgefa verkstað án þess að fjarlægja alla stiga upp á 
fyrstu hæðir palla og sjá til þess að óviðkomandi hafi ekki aðgang að 
pöllum á annan hátt. Verkpallar skulu vera í samræmi við reglugerðir frá 
vinnueftirlitinu og samkvæmt byggingarreglugerð. Nota má aðrar gerðir 
af pöllum ef verkkaupi samþykkir það og að þeir standist þær kröfur sem 
gerðar eru til þeirra. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem fram koma í 
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við 
verkpallana, svo sem leigugjöld, flutning að og frá vinnustað, uppsetningu 
og niðurtekningu verkpalla, rýrnun efnis og förgun, nema annað sé tekið 
fram. 

1.3.3 Kranar 

Hér er um að ræða krana sem verktaki eða verkkaupi ákveða að setja upp 
á verkstað. Hann er settur upp af verktaka þegar hans er þörf og síðan 
tekinn niður og fjarlægður að notkun lokinni og skal liðurinn innihalda 
hvorutveggja nema uppsetning og niðurtekning sé sérliður í verkinu. 
Flutningur að og frá verkstað og annað það sem tilheyrir krananum er 
einnig hluti af þessum lið. Uppsetning krana, vinna við hann og öll 
umgengni, skal vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirlitinu og 
samkvæmt byggingarreglugerð. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem fram kemur í 
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við 
verkpallana, svo sem flutning á efni að og frá vinnustað, uppsetningu og 
niðurtekningu nema annað sé tekið fram. 
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5  FRÁGANGUR INNANHÚSS 

5.1 MÚRVERK 

5.1.1 Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal 
verktaki kynna sér þær áður en verk hefst og skilji 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. 

VINNA: 

Múrhúðun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í 
samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. þar sem 
raki er mikill skal nota possolansement og skal þá eftirfarandi haft í huga 
(ákvörðun verkkaupa hvar það á við): Áður en múrhúðun hefst skal 
höggva burt alla víra/tengi minnst 15 mm inní steypu þar sem múrhúðun 
kemur yfir en 25 mm á öðrum flötum. Holur sem myndast við víra/tengi 
skal hreinsa vel og síðan fylla með "Waterplug" frá Toro eða sambærilegu 
efni. Bleyta skal þá fleti sem múra skal með 24 klst. fyrirvara og gæta þess 
að fletir séu hæfilega rakir þegar múrhúðun hefst. Múr skal haldið rökum 
á meðan á hörðnun stendur eða a.m.k. í 15 daga. Ef gallar eru í steypu 
skal höggva slíka staði upp og gera við skemmdirnar með viðurkenndum 
efnum. Alla steypta veggi innanhúss skal háþrýstiþvo með 400 bara 
þrýstingi. Áferð flata að loknum háþrýstþvotti skal borin undir verkkaupa. 
Hlutum sem múra á inn, svo sem rafmagnsdósum, stokkum, ristum, 
leiðslum o.þ.h. skal komið fyrir áður en múrhúðun hefst. Fullfrágengnir 
fletir skulu ekki hafa meiri frávik en fram kemur hér: 

- Dældir og hæðir, 1 m réttskeið, 3 mm 

- Dældir og hæðir, 2 m réttskeið, 5 mm 

- Frávik frá lóðlínu, 3% 

- Hámarksfrávik frá lóðlínu, 10 mm 

EFNI: 

Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og 
sýnilega óveðruðum. Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum og 
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ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að skaðlegt sé. 
Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. Allan 
múrhúðunarsand skal sigta. Sandinn skal rannsaka hjá 
Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins 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 2,5 hl. sandur. 

- Hleðsla á milliveggjaplötum: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur 

- Holufylling og viðgerðir: 1 hl. sement og 2,5 hl. fínkorna sandur. 

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

- Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 6 hl. sandur og 1 hl. kalk. 

- Gólfílögn: 1 hl. sement og 3 hl. sandur. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef 
verkkaupi samþykkir og um sambærilegt efni sé að ræða. Vanti uppá 
verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi 
samþykkir. 

5.1.2 Flotgólf 

Liður þessi felur í sér ílögn í gólf með viðurkenndu efni (t.d. Flotmúr eða 
Anhydrit) eða spörtlun með flotspartli (c.a. 1,8 kg á m á hvern m2). Við 
notkun á gifsi má nota gifs frá Heidelberger Zement eða sambærilegt. Við 
lögn flotgólfa skal fá samþykki verkkaupa fyrir efninu og síðan skal fylgja 
leiðbeiningum þess frameiðenda sem valinn er bæði hvað varðar frágang 
og þykkt. Gólfin eru hreinsuð og grunnuð með múrgrunni (t.d. með IP 69) 
degi áður en flot er lagt niður. Þensluborðum skal komið fyrir meðfram 
öllum veggjum og súlum. Tekin er sigmálsprufa af flotmúr og skal hún vera 
53-57 cm. eða það sem framleiðandi efnisins fyrirskipar. Floti er dælt yfir 
gólf með þar til gerðum vélum. Gólf skal rétta af með ílögninni. 
Hæðarmunur má hvergi vera meiri en +/- 3 mm frá uppgefnum kótum og 
hvergi má muna meiru en 2 mm á fleti með 1500 mm þvermál. Þar sem 
niðurföll eru sýnd á gólfum skal hafa minnst 1% halla að gólfniðurfalli. 
Gæta skal þess að ekki myndist dragsúgur yfir fletinum eftir ílögn, Þess 
skal gætt að form á stigaþrepum sé í samræmi við sértekningar. Verktaki 
skal kynna sér gerðir og þykkt gólfefna áður en ílögn er lögð, og hafa þykkt 
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ílagnar í samræmi við það, þannig að endanleg hæð gólfa verði hin sama. 
Koma skal í veg fyrir of hraða þornun efnisins fyrstu 48 klst. eftir útlögn. 
Það má t.d. gera með því að hafa lágt hitastig í rýminu sem lagt var í. Ekki 
má loka af ílögninni með plasti o.þ.h. Eftir þann tíma má hita rýmið, en 
það skal gert hóflega til að byrja með og ekki nota gólfhita. Þar sem 
hitalagnir eru í gólfum skal þykktin á lögn yfir hitalögnum vera a.m.k. 35 
mm. Hita skal ekki hleypt á hitakerfið fyrr en þrem vikum eftir útlögn og 
skal hitinn í upphafi ekki vera nema 10°c yfir hita gólfsins. Hitann má síðan 
auka um 5°c á dag þar til hámarkshita er náð. Síðan skal minnka hitann að 
nýju um 5°c á dag niður í hæfilegan hita. Þetta er gert til að draga úr 
spennumyndun í ílögninni og draga úr hættu á göllum t.d. vegna 
sprungumyndunar, lélegrar viðloðunar o.þ.h. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og miðast við frágengna fleti 
eins og hægt er að mæla þá að verki loknu. Kantar eru innifaldir í 
magntölum múrhúðunar, en þess í stað eru göt minni en 3 m2 ekki dregin 
frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera 
verkið þ.e. efni, vinnu, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun 
umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Innifalið er 
þensluborðar, brúnir, kantar, kverkar, handlang, vinnupallar og annað 
sem þarf til að fullgera verkið og ekki er reiknað í öðrum liðum verksins. 

5.2 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR. 

5.2.1 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 eftirlitsmanni verkkaupa það 
þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á 
verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns. Létta veggi, loft og 
klæðningar innanhúss og það sem þeim tilheyrir, skal vinna samkvæmt 
meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum, 
stöðlum, lögum og reglugerðum. Allt efni skal vera valið og gallalaust. 
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og 
verkkaupi samþykkir. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni 
og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
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5.2.2 Léttir innveggir, heild 

Léttir innveggir skulu byggðir upp úr lóðréttum stoðum þar sem bil milli 
stoða er eins og fram kemur á teikningum og í magnskrá og skulu vera af 
þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá. Milli veggja og lofts, gólfs og 
þar sem veggur kemur að öðrum vegg skal koma fyrir tveimur sjálflímandi 
PVC þéttilistum, um 10 mm frá köntum grindar. Ef um hljóðeinangraðan 
vegg er að ræða skal fylla holrúm grindar með steinull af þeirri gerð sem 
fram kemur í magnskrá, þannig að hún falli alls staðar þétt að grind. Áður 
en uppsetning klæðningar hefst skal gæta þess að hún hafi ekki skemmst 
við flutning á staðinn. Gæta skal þess, að efni undir klæðningu skemmist 
ekki við uppsetningu. Plötur skal setja saman sem heillegastar. Samskeyti 
á plötum skulu koma á uppistöður. Auk þeirra samskeyta sem koma upp 
af dyrum skal staðsetja samskeyti (og uppistöður) þannig að mjórri 
plöturnar komi næst útvegg. Á veggjum sem engar dyr eru á skal jafna 
samskeytum þannig að endabil á báðum endum verði jafnstór. Blikkstoðir 
skulu vera galvanhúðaðar svo og reimar og fylgihlutir. Verktaki skal koma 
fyrir plötum í veggjum þar sem festa skal upp innréttingum, búnaði eða 
tækjum og skulu þær vera hluti af einingarverði veggjanna. Hann ber fulla 
ábyrgð á að slíkar plötur séu settar á alla þá staði sem þeir þurfa að vera, 
jafnvel þó að það komi ekki fram á teikningum eða verklýsingum. Þar sem 
lagnir, loftstokkar, raflagnir, kapalstigar o.þ.h. ganga í gegnum eða út úr 
veggjum skal ganga frá samskeytum á viðurkenndan hátt með tilliti til 
bruna- og hljóðkrafna. Þar sem léttir veggir koma að steyptum eða 
hlöðnum vegg og eru í sama fleti, skal mynda 10 mm fúgu með 
endaskinnu á gifsplötu og kítta í hana með akrylkítti á snyrtilegan hátt 
áður en hann er málaður. Allar kverkar milliveggja við gólf, loft og 
aðliggjandi veggi skal fúgufylla með akrýlkítti. Hámarkssvignun 
fullfrágengins veggjar er =H/400 (H = vegghæðin) þegar 50 kg. Láréttur 
þrýstingur er á miðju veggjarins, 1200 mm frá gólfi. Grindur veggja mega 
ekki hafa meiri frávik frá lóðlínu en 3 o/oo og í staðsetningu ekki meira en 
10 mm. Fullfrágenginn veggur mega ekki hafa meiri frávik en 3 mm undir 
1 m réttskeið og 5 mm undir 2 m réttskeið. 

GIFSPLÖTUR 

Gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. 
Þykkt platna skal vera 13 mm ef ekki annað kemur fram á teikningum eða 
í magnskrá, þyngd 9,0 kg/m2 +/- 0,2 kg/m2. Plöturnar skulu vera með 
álímdum pappa með fullfrágenginni áferð. Ef grindin er stálgrind þá skal 
skrúfa plöturnar á með 3,5/35 mm skrúfum með c/c 150 mm millibili. Ef 
plötur eru tvöfaldar þá skulu skrúfur ytri plötu vera 3,5/41 mm. Ef grindin 

76 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

er trégrind þá skal skrúfa plöturnar á með 3,9/38 mm skrúfum með c/c 
150 mm millibili. Ef plötur eru tvöfaldar þá skulu skrúfur ytri plötu vera 
3,9/57 mm. Hornskinnur HS29, skulu vera á öllum úthornum til styrktar. 
Gifsplötur skal ekki setja upp við lægra hitastig en 15°c. 

SPÓNAPLÖTUR 

Spónaplötur af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá, eru skrúfaðar 
á grind með 3,9/35 mm skrúfum með c/c 150 mm millibili. Einnig getur 
verkkaupi ákveðið að plöturnar skuli negla á grind og skal þá neglda þær í 
lími á grind með galv. dúkkuðum saum c/c 150 mm og kafreka nagla með 
dúkknál. Þar sem nota skal vatnsþolnar spónaplötur skulu þær vera af 
viðurkenndri gerð. Þær neglist með vatnsþolnu lími á lista eða stoðir. 

KROSSVIÐUR 

Krossviðarplötur af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá, eru 
skrúfaðar á grind með 3,9/35 mm skrúfum með c/c 150 mm millibili. 
Einnig getur verkkaupi ákveðið að plöturnar skuli negla á grind og skal þá 
neglda þær í lími á grind með galvaniseruðum, dúkkuðum saum, c/c 150 
mm og skal kafreka þá með dúkknál. Ef um vatnslímdan krossvið er að 
ræða skal líming hans vera WBP skv. BS6566 eða sambærileg.  

GLUGGAR Í INNVEGGJUM 

Setja skal glugga í innveggi í samræmi við teikningar og þessa lýsingu. Þar 
sem gluggar koma í brunahólfandi veggi skulu karmar vera úr stáli fylltir 
með steinullareinangrun og koma sprautulakkaðir frá verksmiðju. Litur 
skal vera að vali verkkaupa. Þéttilistar úr EPDM gúmmíi skulu fylgja 
gluggakörmum. Þá skal líma tryggilega innan í fals. Þétting milli 
gluggakarms og veggjar skal vera að fyrirmælum gluggaframleiðanda og 
uppfylla brunakröfur veggjarins. Gler og frágangur þess skal uppfylla E30 
brunakröfur. 

VERKSMIÐJUFRAMLEIDDIR VEGGIR 

Þegar um er að ræða verksmiðjuframleidda veggi skal fara að fyrirmælum 
framleiðenda um gerð og frágang allan, enda veggirnir viðurkenndir af 
yfirvöldum og verkkaupa til þeirra nota sem um er að ræða. Gildir þetta 
um allt sem tilheyrir veggnum hvort heldur er einingarnar sjálfar, gluggar, 
hurðir, gardínur eða annað sem til greina kemur. Allir þessir liðir skulu 
vera innifaldir í verði veggjarins nema annað sé tekið fram. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og mæla má að verki loknu. 
Veggir eru mældir í m2 öðru megin. Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum 
skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem 
rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldar styrkingar í veggjum, 
vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki reiknað 
í öðrum liðum verksins. 

5.2.3 Glerveggur m/stálgrind. 

Stálgreindarveggir skulu smíðaðir eftir teikninum og magnskrá, hver 
veggur er smíðaður sem sér eining og veggirnir svo settir saman á 
staðnum. Braut er fest fyrir neðan veggina til að felliveggi komist eftir 
veggjum hver eining er boltuð saman og fest upp í þakið með stálskrúfum 
og fest í veggi með múrboltum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) á stálgrind. Í einingarverðum 
skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem 
rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins. 

5.2.4 Loft, berandi timburgr. og sppl./gifspl 

Smíða skal grind í samræmi við teikningar og magnskrá og klæða með 
spónaplötum eða gifsplötum eftir því sem fram kemur í magnskrá. 

SPÓNAPLÖTUR 

Grindina skal smíða úr húsþurri, heflaðri furu 1 flokks. Samskeyti skulu 
vera felld inn og negld í lím. Spónaplötur af þeirri gerð sem kveðið er á um 
í magnskrá eru negldar í lími á grind með neglingunni 20/40 galv c/c 150 
mm og skal kafreka nagla með dúkknál. Alla plötukanta skal líma við grind. 
Samskeyti á plötum skulu koma á grind og jafna þannig plötum að 
endaplötur á báðum endum séu jafnstórar. Þar sem nota skal vatnsþolnar 
spónaplötur skulu þær vera af viðurkenndri gerð og límast með 
vatnsheldu lími. 
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GIFSPLÖTUR 

Grindina skal smíða úr húsþurri, heflaðri furu 1 flokks. Samskeyti skulu 
vera felld inn og negld í lím. Gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla 
sem uppfylli DS/SBI staðla. Þykkt platna skal vera 13 mm ef ekki annað 
kemur fram á teikningum eða í magnskrá, þyngd 9,0 kg/m2 +/- 0,2 kg/m2. 
Plöturnar skulu vera með álímdum pappa með fullfrágenginni áferð. 
Plöturnar skal skrúfa á grind með c/c 150 mm millibili. Samskeyti á plötum 
skulu koma á grind og jafna þannig plötum að endaplötur á báðum endum 
séu jafnstórar. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki 
loknu. Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 
kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og 
brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að 
ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera 
verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins. 

5.2.5 Gólfparket. 

Gólfparket úr timbri skal vera af þeirri gerð, þykkt og úr því efni sem 
kveðið er á um í magnskrá. Efnið skal vera gallalaust, og við lagningu skal 
fylgja leiðbeiningum framleiðenda í hvívetna. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki 
loknu. Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 
kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og 
brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að 
ræða. Einnig er innifalið annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er 
ekki reiknað í öðrum liðum verksins. 

5.3 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI 

5.3.1 Almennt. 

Járn- og blikksmíði innanhúss skal vinna samkvæmt teikningum, 
meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og 
uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Nota má önnur efni an fram kemur í 
verklýsingum séu þau sambærileg og ef verkkaupi samþykkir. Vanti uppá 
verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. 
Verktaki skal kynna sér leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda efnis og 
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búnaðar svo og aðstæður á byggingastað og sannreyna málsetningar áður 
en smíði hefst. Fylgja skal kröfum byggingarreglugerðar, kafla 14.9 
varðandi loftræsti búnað m.a. um frágang þar sem lagnir liggja á milli 
brunahólfa, m.a. með því að þétta með lögnum á þann hátt sem 
Mannvirkjastofnun samþykkir. Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera fyrir 
hendi á úttektarskyldum þáttum, þegar verkinu er skilað og kemur sú 
úttekt ekki í staðinn fyrir úttekt eftirlitsmanns verkkaupa. 

JÁRNSMÍÐI 

Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-
2. Stál skal vera í gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. Nota má 
önnur efni og hluti en fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og 
verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd 
efni og tæki sem verkkaupi samþykkir og skila góðri og faglegri vinnu og 
ætíð skal þess gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. Efni og 
festingar sem á að mála, skal slípa áður en málun hefst, svo að engar 
skarpar brúnir séu, og engin suðusamskeyti sjáist. Að allri málmsmíði sem 
unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang til 
eftirlits hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Rafsuður skulu unnar af 
mönnum með fullgild réttindi til slíkrar vinnu og skal verktaki leggja fram 
vottorð þar að lútandi fari eftirlitsmaður fram á það. Stálvirki inni, sem 
ekki er ryðfrítt eða á að galvanisera, skal grunnað með ryðvarnargrunni, 
nema annað sé tekið fram á teikningum og málað með tveimur umferðum 
af lakkmálningu. 

BLIKKSMÍÐI 

Byggingahluta úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt sérteikningum. 
Efni og frágangur skal standast ýtrustu gæðakröfur og uppfylla staðla og 
reglugerðir. Loftræstikerfum skal skila fullfrágengnum og stilltum þannig 
að þau vinni eins og til er ætlast. Að allri blikksmíði sem unnin er á 
verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang til eftirlits 
hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Verktaki skal taka tillit til aðstæðna 
á vinnustað og er dæmi um það að aðrar lagnir geta verið á þeim stað sem 
loftræstilagnir eiga að liggja og getur þá þurft að hnika til loftræstilögnum. 
Það skal ætíð gert í samráði við verkkaupa. Setja skal hljóðeinangrandi 
millilegg eða púða úr gúmmíi við upphengju eða festingu fyrir loftstokk 
eða tæki í loftræstikerfi sem deyfir hljóðburð frá loftstokknum eða tækinu 
yfir í byggingarhlutann. Ef annað er ekki tekið fram skal hengja loftstokka 
upp með upphengjum úr stáli 50 mm2 í þverskurðarmál, sem skulu festar 
með múrboltum sem ekki hafa lægra bræðslumark en 800°c. Minnsta 
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boltaþvermál er 8 mm og lengd ekki minni en 40 mm. Mesta fjarlægð á 
milli upphengja skal vera 2 m. 

5.3.2 Eldhúsháfur 

Eldhúsháf og/eða útsogsháf skal verktaki leggja til og koma fyrir í 
samræmi við teikningar og magnskrá og liðina almennt og magntölur í 
verklýsingum. Hann skal vera úr sýruheldu ryðfríu stáli, burstuðu, 1,25 
mm þykku. Allar suður skulu vera slípaðar þannig að sama áferð verði á 
suðum og á flötum. Allur frágangur skal vera vandaður og samþykktur af 
verkkaupa. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun 
umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir 
vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki reiknað 
í öðrum liðum verksins. 

5.4 MÁLUN INNANHÚSS: 

5.4.1 Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal 
verktaki kynna sér þær áður en verk hefst og skilji 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. Loftraki í því húsnæði þar sem málun fer fram skal vera minni en 
60% í a.m.k. 10 daga áður en málningarvinna hefst. Rakastig í steypu skal 
ekki vera hærra en 1,7% (af þunga) og rakastig í múr skal ekki vera hærra 
en 2%. Um efni og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá ef hún liggur fyrir, ef 
ekki, ákveður verkkaupi nánar efni og lit. Verktaki skal gera prufu af litum 
og áferð. Þar sem raki getur komist að, svo sem í og við glugga skal nota 
lakkspartl ef spartla þarf. Áður en málun hefst, skal hreinsa allt sem mála 
á af efnum sem skaðleg eru málningu svo sem ryð, feiti eða önnur 
óhreinindi. Bent skal á að helstu framleiðendur málningar hafa gefið út 
leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru verktakar hvattir til að 
kynna sér þær. Við alla málningarvinnu skal fara eftir leiðbeiningum 

81 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

framleiðenda málningarinnar um undirbúning og framkvæmd, þó þannig 
að ef forskrift framleiðenda málningarinnar stangast á í einhverju á við 
verklýsingar þessar, skal verktaki strax láta verkkaupa vita af því og 
ákveður hann þá hvað skuli gilda. Meðalþykkt þurrefnisfilmu skal vera 
a.m.k. 30 mý. í hverri umferð, nema annað komi fram í lýsingu fyrir 
viðkomandi lið. Vanti uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki 
sem verkkaupi samþykkir. Nota má önnur efni en fram koma í 
verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi það og að um 
sambærileg efni sé að ræða. Verktaki ber ábyrgð á að málningu, fylliefni 
eða upplausnum sé ekki hellt í frárennslislagnir hússins, heldur eytt á 
eyðingarstöð. Áður en húsnæðinu er skilað, skal verktaki yfirfara það og 
gera við skemmdir, sem kunna að hafa orðið á verktímanum. 

5.4.2 Málun gifsklæddra innv. spartl. + akrylm 

Límdur er upp þar til gerður borði á plötusamskeyti gifsplatna. Tvíspartla 
skal yfir samskeytin þannig að sem minnst beri á samskeytum. Þar sem 
plötur mæta öðrum vegg, lofti o.þ.h. skal kítta með akrýlkitti. Á öll úthorn 
veggja skal setja Þar til gerða hornalista (0,4x29x29 mm). Áður en málun 
hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. Mála skal veggi klædda gifsplötum 
sem hér segir:  

1) Grunna með einni yfirferð af vatnsþynnanlegri grunnmálningu. 

2) Þegar grunnur er orðinn þurr skal gera við naglaholur og aðrar misfellur 
á yfirborðinu með spartli og slípa yfir og bletta. 

3) Mála með plastmálningu með 20% herði í síðustu umferð ef um er að 
ræða eldhús, böð,snyrtingar eða þvottahús, annars með 10% herði í 
síðustu umferð. Fjöldi umferða samkvæmt magnskrá. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki 
loknu. Glugga- og dyragöt og önnur göt eru dregin frá við útreikning á m2 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og vinnupallar. Einnig brottflutningur 
og förgun umframefnis. 

5.4.3 Málun gifsklæddra lofta spartl. + plm. 

Límdur er upp þar til gerður borði á plötusamskeyti gifsplatna. Tvíspartla 
skal yfir samskeytin þannig að sem minnst beri á samskeytum. Þar sem 
plötur mæta vegg o.þ.h. skal kítta með akrýlkitti. Áður en málun hefst 
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skulu fletir vera hreinir og þurrir. Á öll úthorn lofta skal setja Þar til gerða 
hornalista (0,4x29x29 mm). Mála skal loft klædd gifsplötum sem hér segir: 

1) Grunna með einni yfirferð af vatnsþynnanlegri grunnmálningu. 

2) Þegar grunnur er orðinn þurr skal gera við naglaholur og aðrar misfellur 
á yfirborðinu með sparsli og slípa yfir og bletta. 

3) Mála með plastmálningu með 20% herði í síðustu umferð ef um er að 
ræða eldhús, böð, snyrtingar eða þvottahús, annars með 10% herði í 
síðustu umferð. Fjöldi umferða samkvæmt magnskrá. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki 
loknu. Göt eru dregin frá við útreikning á m2 Í einingarverðum skal vera 
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 
flutningar og vinnupallar. Einnig brottflutningur og förgun umframefnis. 

5.5 INNRÉTTINGAR 

5.5.1 Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal 
verktaki kynna sér þær áður en verk hefst og skilji 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. Innréttingar og hurðir skal smíða og setja upp 
samkvæmt teikningum og meðfylgjandi verklýsingum, þannig að 
uppfylltar séu fyllstu kröfur um gæði og góðan frágang, staðla, lög og 
reglugerðir. Verktaki leggi fram staðfestingu á gæðum viðar og platna. Ef 
um er að ræða venjulegar innihurðir með tveimur lömum, skulu þær 
festast 1/6 af hæð frá efra og neðra kanti. Sé um að ræða hurð með 
þremur lömum skal þriðja lömin vera 230 mm fyrir neðan efstu lömina. 
Handfang skal vera 1000 mm frá neðri brún hurðar. Innréttingahurðir 
skulu vera úr 18 mm spónaplötum og hillur og skilrúm skulu vera úr 16 
mm plasthúðuðum spónaplötum, nema annað sé tekið fram. Hillur og 
skilrúm skal kantlíma með samskonar plasti. Allar skúffur skulu ganga á 
kúlulegubrautum af vandaðri gerð. Krómuð stálrör séu í fataskápum. Lím 
skal vera fyrsta flokks, rakahelt. Skrúfur í lömum og skrám skulu vera úr 
sama efni og lamirnar og skrárnar. Allur spónn á innréttingum og hurðum 
skal vera valinn og sömu gerðar og samþykktur af verkkaupa. Lakk skal 
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vera glært nema annað komi fram á teikningum eða í magntöluskrá og 
vera tvíþátta sýruhert lakk með sterkri lággljáandi áferð. Lakk skal hafa að 
geyma ljósasíu sem dregur úr gulnun viðarins. Það skal þola vatn og feiti 
og vera slitsterkt. Bindiefnið alkýð- og amínóharpísar. Rúmmálsþurrefni 
60% af massa. Ætíð skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda við 
uppsetningu innréttinga og hurða. Mæla skal fyrir öllum innréttingum og 
hurðum áður en smíði hefst. Gæta skal þess við uppsetningu að 
innréttingar, hurðir o.þ.h. merjist ekki eða skemmist. Þær skulu falla vel 
að veggjum og festa tryggilega. Festingu í létta veggi skal framkvæma af 
sérstakri vandvirkni þannig, að hvergi sé laust eða  líkur til að losni. Nota 
skal styrkingar þar sem þarf til að tryggja góða festingu og burð. 
Festifleygar skulu vera heilir í gegn, sléttir við vegg. Festingar, boltar, 
skrúfur og saumur skal vera heitgalvanhúðað nema ef um krómaðan 
kopar sé að ræða. Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu 
þau sambærileg og verkkaupi samþykkir. Vanti uppá verklýsingar skal 
nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. 

5.5.2 Innihurðir. 

Innihurðir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem kveðið er á um í 
magnskrá. Verktaki skal taka öll mál á staðnum áður en smíði hefst og skal 
hann bera fulla ábyrgð á þeim. Sé um spónlagða hurð að ræða samkvæmt 
teikningum og magnskrá skulu hurðir og karmlistar vera kantlímd og 
spónlögð með spæni samkvæmt efnis- og litaskrá. Allur spónn skal vera 
valinn og sömu gerðar. Karmar skulu vera af venjulegri gerð með 
umgerðum (gerektum) nema annað komi fram á teikningum eða í 
magnskrá. Lakk á hurðum, körmum og gerektum skal vera glært nema 
annað komi fram á teikningum eða í magntöluskrá og vera tvíþátta 
sýruhert lakk með sterkri lággljáandi áferð. Lakk skal hafa að geyma 
ljósasíu sem dregur úr gulnun viðarins. Það skal þola vatn og feiti og vera 
slitsterkt. Bindiefnið alkýð- og amínóharpísar. Rúmmálsþurrefni 60% af 
massa. Þröskuldir úr brenni eða eik skulu vera undir öllum hurðum, þeir 
skulu þrílakkaðir með glæru gólflakki, nema teikningar geri ráð fyrir öðru. 
Á allar innihurðir skal setja lamir skv. efnis- og litaskrá. Skrúfur skulu vera 
í sama lit. Allar innihurðir sem falla að veggjum, ofnum eða öðrum 
innréttingum skulu stöðvaðar með þar til gerðum stoppurum, festum í 
gólfi eða á vegg. Húnar og skrár skulu vera samkvæmt efnis og litaskrá. 
Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í viðurkenndum stöðlum. 
Ef um er að ræða hurð undir málningu skal hún vera tilbúin undir málun, 
með þröskuldi úr brenni eða eik, þeir skulu þrílakkaðir með glæru 
gólflakki, nema teikningar geri ráð fyrir öðru. Sé um plastlagða hurða að 
ræða skal hún vera úr samlímdum spónaplötum, 10+18+10 mm., 
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plastlögðum beggja vegna með 1,2 mm þykku harðplasti t.d. Duropal eða 
sambærilegu. Litur skal vera að vali verkkaupa. Kantlíma skal 
hurðaflekana með 5 mm pvc kanti fyrir plastlímingu. Plastplötur skal líma 
í pressu, með vatnsþolnu lími af viðurkenndri gerð. Fasa skal kantlímdar 
brúnir um 2 mm. Sé um eldvarnarhurð að ræða skal hún vera af þeirri 
stærð og gerð sem kveðið er á í magnskrá og standast kröfur og gegni því 
eldvarnarhlutverki sem henni er ætlað ísett og fullfrágengin. 
Eldvarnarhurðir og/eða brunahindrandi hurðir skulu vera merktar og af 
viðurkenndri gerð. Karmar eldvarnarhurða skulu vera úr stáli ef teikningar 
gera ekki ráð fyrir öðru og skulu þeir þá fylltir með steinull og koma 
fullmálaðar frá verkstæði. Hurðarkarma skal festa í hliðarstykkjum 20 cm 
frá neðri brún og síðan með 40 cm millibili, með undirsinkuðum 
galvaniseruðum 100 mm skrúfum eða þensluboltum. Tvær festingar skulu 
vera í yfir og undirstykki. Festifleygar skulu vera heilir í gegn, sléttir við 
vegg og karm. Festingar skulu ekki sjást á fullfrágengnum hurðarkarmi. 
Fúgur milli karms og veggjar skal fylla vandlega með tróði, steinull eða 
urethan frauði. Gæta skal atriða svo sem fúgubreiddar, fúgu milli karma 
og hurðarblaða. Hurðirnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru 
hverju sinni um búnað t.d. lokunarbúnað, handföng, o.fl. Á léttar 
innihurðir skal setja 2 vandaðar lamir með kúlulegum, skv. efnis- og 
litaskrá. Skrúfur skulu vera í sama lit. Á massífar hurðir, t.d. EI30 skal setja 
3 lamir. Hurðarpumpur af vandaðri gerð skulu vera á þeim hurðum þar 
sem teikningar gera ráð fyrir slíku svo og felliþröskuldar. Við salernishurðir 
skal setja viðeigandi merki. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum 
framleiðanda, þær skulu falla vel að körmum og vera tryggilega fastar. 
Gæta skal þess að hurðir skemmist ekki fyrir eða við uppsetningu. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig festingar, lamir, skrár, 
cylinderar, lyklar, handföng, hurðarpumpur, felliþröskuldar, læsingar, 
merki við salernishurðir og brottflutningur og förgun uframefnis. 

5.5.3 Innihurðir, EI-CS90 

Innihurðir EICS60 af þeirri gerð og stærð sem kveðið er á um í magnskrá, 
skal leggja til og setja upp og ganga frá að fullu. Hurðir skulu, uppsettar 
og fullfrágengnar, uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum, 
reglugerðum og viðurkenndum stöðlum. Eldvarnarhurðir og/eða 
brunahindrandi hurðir skulu vera merktar. Verktaki skal taka öll mál á 
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staðnum áður en smíði hefst og skal hann bera fulla ábyrgð á þeim. 
Hurðablöð og karmar úr stáli skulu koma fullmálaðar frá verkstæði. Á allar 
innihurðir skal setja lamir skv. efnis- og litaskrá. Skrúfur skulu vera í sama 
lit. Allar innihurðir sem falla að veggjum, ofnum eða öðrum innréttingum 
skulu stöðvaðar með þar til gerðum stoppurum, festum í gólfi eða á vegg. 
Húnar og skrár skulu vera samkvæmt efnis og litaskrá. Hurðir skulu 
uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í viðurkenndum stöðlum. 
Hurðarkarma skal festa í hliðarstykkjum 20 cm frá neðri brún og síðan 
með 40 cm millibili, með undirsinkuðum galvaniseruðum 100 mm 
skrúfum eða þensluboltum. Tvær festingar skulu vera í yfir og undirstykki. 
Festingar skulu ekki sjást á fullfrágengnum hurðarkarmi. Fúgur milli karms 
og veggjar skal fylla vandlega með, steinull eða öðru efni sem uppfyllir 
þær kröfur sem gerðar eru hverju sinni. Gæta skal atriða svo sem fúgu- 
breiddar, fúgu milli karma og hurðarblaða. Hurðirnar skulu uppfylla þær 
kröfur sem gerðar eru hverju sinni um búnað t.d. lokunarbúnað, 
handföng, hurðapumpur o.fl. Á hurðir skal setja 3 lamir. Allt efni í 
stálhurðum og körmum skal vera úr sléttu stáli. Stál skal vera samkvæmt 
DIN 17100/st 37-2 eða sambærilegt. Karmar skulu vera úr 2,5 mm þykku 
plötustáli. Karmar skulu vera úr beygðum plötum sem rafsoðnar eru í 
kverkum. Karmar skulu vera fylltir með steinull og vera með þröskuldum. 
Til styrkingar vegna lama skal sjóða í karma járn 2,5x51x40 mm. Í 
hurðarblöðum skal vera a.m.k. 1,25 mm þykkt spennulaust plötustál. Í 
holrúmi milli stífa og í hurðarblöð skal fyllt með steinullareinangrun. 
Heildarþykkt hurðarblaðs skal vera 50 mm. Stálhurðir skulu vera með 
viðurkenndum þéttilistum í falsi. Stálhurðir skal festa tryggilega eftir 
forskrift framleiðanda og þétta milli karma og veggja þannig að ekki verði 
þar lakari brunavörn en hurðin sjálf er. Gæta skal þess að hurðir skemmist 
ekki fyrir eða við uppsetningu. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig festingar, lamir, skrár, 
handföng, hurðarpumpur, læsingar og brottflutningur og förgun 
umframefnis. 

5.5.4 Hurðapumpa 

Hurðapumpu skal verktaki leggja til og koma fyrir í samræmi við 
teikningar. Hún skal vera af þeirri gerð sem fram kemur á teikningum og í 
magnskrá og samþykkt af verkkaupa. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig brottflutningur og förgun 
umframefnis. 

5.5.5 Rennihurðabrautir 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp rennihurðabrautir 
samkvæmt magntöluskrá og teikningum. Einnig að setja hurðir á brautir 
þessar og sjá til að þær virki eins og til er ætlast. Brautir skulu vera af 
vandaðri gerð og samþykkjast af verkkaupa. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 
þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig brottflutningur og förgun 
umframefnis. 

5.5.6 Sjálfvirk opnun hurða 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir sjálfvirkri opnun á hurðum 
samkvæmt magntöluskrá og teikningum. Einnig að ganga úr skugga um 
og sjá til þess að opnunin virki eins og til er ætlast. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) og miðast við hurðir eins og telja 
má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður 
við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig 
brottflutningur og förgun umframefnis. 

5.5.7 Felliveggir 

Felliveggi af þeirri gerð og stærð sem kveðið er á um í magnskrá skal 
verktaki leggja til og setja upp. Felliveggir skulu vera vandaðir, vera frá 
viðurkenndum framleiðanda og samþykkjast af verkkaupa. Veggir og 
brautir skulu vera frá sama framleiðanda. Uppsetning og frágangur skal 
vera í samræmi við forskrift framleiðanda veggjarins, nema verkkaupi óski 
annars. Ef ekki er annað tekið fram skulu kröfur til hljóðeingrunar 
felliveggja vera að lágmarki 48 dB. Vanda skal sérstaklega frágang við öll 
samskeyti og gæta þess að hvergi sé óþétt. 

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 við að fullgera 
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig brottflutningur og förgun 
umframefnis. 

5.5.8 Eldhúsinnrétting. 

Verktaki skal leggja til og setja upp eldhúsinnréttingu samkvæmt 
teikningum. Tréverk eldhúsinnréttinga skal vera fyrsta flokks og þurrkað, 
rakastig 8 -11%. Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 kg/m3 eða 
meira. Skápar í eldhúsi og hillur í eldhússkápum skulu smíðaðir úr hvítum 
plasthúðuðum spónaplötum minnst 16 mm þykkum, en hurðir, gaflar og 
hliðar, sem sýnilegar eru utanfrá skulu vera 18 mm. spónlagðar eða 
plastklæddar með því efni, sem tilgreint er í efnis- og litaskrá. Alla kanta 
skal kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur skulu 
vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með skúffubotni úr plasthúðuðu 
masoniti. Forstykki þeirra skulu spónlögð/plastklædd og kantlímd á öllum 
köntum. Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar t.d. GRASS 1000 eða 
tilsvarandi. Höldur á skáphurðir og skúffur, sjá efnis- og litaskrá. Lakka skal 
allan viðarspón þremur yfirferðum af glæru, hálfmöttu plastlakki með 
herði í síðustu umferð. Borðplata skal vera af þeirri þykkt og gerð sem 
kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis og litaskrá. Gæta skal þess við 
uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h. merjist ekki eða skemmist. Þær 
skulu falla vel að veggjum og festa tryggilega. Sé fyrirskrifuð borðplata úr 
límtré (sjá efnis- og litaskrá), skal borðplata ekki vera olíuborin áður en 
hún er uppsett. Hún skal vera a.m.k. 27 mm að þykkt. Eftir uppsetningu 
skal olíubera borðplötu a.m.k. tvær umferðir með til þess gerðri olíu t.d. 
RUSTIC-olíu. Sjá efnis og litaskrá um gerð og tegund. Sé borðplata úr 
spónaplötu (sjá efnis- og litaskrá), skal spónaplata vera a.m.k. 22 mm 
plastlögð og kantlímd. Plast á borðplötum skal vera hitaþolið, og límt með 
lími sem þolir yfir 100 stiga hita. Sjá efnis- og litaskrá um gerðir og tegund 
borðplasts. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eins og mæla má að verki 
loknu eða af 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. Einnig brottflutningur og förgun 
umframefnis. 
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5.5.9 Fatahengi. 

Tréverk fatahengja skal vera fyrsta flokks og þurrkað, rakastig 8-11%. 
Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. Skápar og 
hillur skulu smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum minnst 16 
mm þykkum, en hurðir, gaflar og hliðar, sem sýnilegar eru utanfrá skulu 
spónlagðar eða plastklæddar með því efni, sem tilgreint er í efnis- og 
litaskrá. Alla kanta skal kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi 
platna. Skúffur skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með 
skúffubotni úr plasthúðuðu masoniti. Forstykki þeirra skulu 
spónlögð/plastklædd og kantlímd á öllum köntum. Lamir skápa skulu ekki 
sjáanlegar t.d. GRASS 1000 eða tilsvarandi. Höldur á skáphurðir og 
skúffur, sjá efnis- og litaskrá. Lakka skal allan viðarspón þrjár yfirferðir 
með glæru hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð. Gæta skal 
þess við uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h. merjist ekki eða 
skemmist. Þær skulu falla vel að veggjum og festa tryggilega. Slár í 
fatahengi skulu vera úr 30 mm krómuðum rörum með krómuðum 
festingum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eins og mæla má að verki 
loknu eða af 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. Einnig brottflutningur og förgun 
umframefnis. 

5.5.10 Afgreiðsluborð. 

Tréverk skal vera fyrsta flokks og þurrkað, rakastig 8-11%. Spónaplötur 
skulu vera með rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. Skápar og hillur skulu 
smíðaðir úr hvítum  lasthúðuðum spónaplötum minnst 16 mm þykkum, 
en hurðir, gaflar og hliðar, sem sýnilegar eru utanfrá skulu spónlagðar eða 
plastklæddar með því efni, sem tilgreint er í efnis- og litaskrá. Alla kanta 
skal kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur skulu 
vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með skúffubotni úr plasthúðuðu 
masoniti. Forstykki þeirra skulu spónlögð/plastklædd og kantlímd á öllum 
köntum. Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar t.d. GRASS 1000 eða 
tilsvarandi. Höldur á skáphurðir og skúffur, sjá efnis- og litaskrá. Lakka skal 
allan viðarspón þrjár yfirferðir með glæru hálfmöttu plastlakki með herði 
í síðustu umferð. Gæta skal þess við uppsetningu að innréttingar, hurðir 
o.þ.h. merjist ekki eða skemmist. Þær skulu falla vel að veggjum og festa 
tryggilega. Borðplata skal vera af þeirri þykkt og gerð sem kveðið er á um 
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í magnskrá og/eða efnis og litaskrá. Sé fyrirskrifuð borðplata úr límtré (sjá 
efnis- og litaskrá), skal borðplata ekki vera olíuborin fyrir uppsetningu og 
a.m.k. 27 mm að þykkt. Eftir uppsetningu skal olíubera borðplötu a.m.k. 
tvær umferðir með til þess gerðri olíu t.d. RUSTIC-olíu. Sjá efnis- og 
litaskrá um gerð og tegund. Sé borðplata úr spónaplötu (sjá efnis- og 
litaskrá), skal spónaplata vera a.m.k. 22 mm plastlögð og kantlímd. Plast 
á borðplötum skal vera hitaþolið, og límt með lími sem þolir yfir 100 stiga 
hita. Sjá efnis- og litaskrá um gerðir og tegund borðplasts. Fylgihlutir þeir 
sem sýndir eru á teikningu skulu vera af þeirri gerð sem þar er tilgreint 
eða sambærilegu. Þar sem gerð er ekki tilgreind skulu þeir vera vandaðir 
og vera samþykktir af verkkaupa. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eins og mæla má að verki 
loknu eða af 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. Einnig brottflutningur og förgun 
umframefnis. 

5.5.11 Spegill yfir vaski. 

Spegill af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í teikningum og 
magnskrá, ásamt efnis og litaskrá skal setja upp á þeim stað sem 
teikningar sýna. Festingar skv. Leiðbeiningum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó flatarmáli (m2), nettó stykkjum (stk) eins og 
mæla má eða telja að verki loknu eða af 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. Einnig festingar 
og brottflutningur og förgun umframefnis. 

5.6 FLÍSAR 

5.6.1 Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal 
verktaki kynna sér þær áður en verk hefst og skilji 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 
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með samþykki verkkaupa. Flísalögn skal vinna samkvæmt meðfylgjandi 
verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og í samræmi við 
staðla, lög og reglugerðir. Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda 
nauðsynlegt að yfirfara undirlag m.t.t. hugsanlegrar skekkju o.fl. 
Uppgötvist skekkjur skal verktaki bregðast við því í samráði við 
eftirlitsmann. Fúgur á aðliggjandi gólfum með sömu stærð af flísum og 
sökkulflísum skulu standast á við gólfflísar eftir því sem hægt er. Flísar á 
gagnstæðum veggjum skulu byrja eins. Gæði flísa skal miðast við 
staðalinn DIN 18155 og 18166. Leyfileg frávik á stærðum flísa er +/- 1 mm, 
yfirborðsfrávik +/- 1 mm. Þykktir flís +/- 2 mm. Flísar og fúgusement skulu 
vera að þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnisog litaskrá. 
Flísarnar skulu alls staðar vera vel fastar, annaðhvort lagðar í múr eða 
límdar með vatnsþolnu flísalími. Við lagningu og frágang flísa skal farið 
eftir leiðbeiningum framleiðanda í hvívetna. Á teikningum kemur fram 
hvar skuli flísalagt. Sérstaklega skal á það bent að láta límið eða múrinn 
ekki þorna of lengi á fletinum áður en flísin er límd niður. Nota má önnur 
efni en fram koma í verklýsingum, ef þau eru sambærileg og ef verkkaupi 
samþykkir. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og aðferðir 
sem verkkaupi samþykkir. 

5.6.2 Flísar á gólf. 

Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- 
og litaskrá skal leggja á gólf, samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 
Gæði flísa skal miðast við staðalinn DIN 18155 og 18166. Þar sem niðurföll 
eru skulu flísar halla 1% að niðurfalli og þéttist í kring. Þar sem fram kemur 
í magntöluskrá eða á teikningum skulu vera sökkulflísar meðfram 
veggjum. Samskeyti þeirra við veggflísar skulu þéttuð með sílikoni. Brún 
efstu sökkulflísar skal vera afrúnnuð og með glerjuðu yfirborði. Fúgur 
sökkulflísa skulu standast á við fúgur í gólfi. Á stórum flötum skal deila 
lögninni niður í c.a: 12 m2 reiti og fylla fúgur þar með elastisku 
fúgufyllingarefni. Fúgur þessar skulu hafðar undir veggjum ef hægt er að 
koma því við og að öðru leyti staðsettar í samráði við verkkaupa. Þar sem 
nota skal leirflísar skulu þær vera vatns og frostþolnar. Miða skal við 
hálkustuðul flísa R9 Ef flísaleggja skal með "fljótandi" flísalögn, samkvæmt 
magntöluskrá, skal það gert þannig: Ofan á afréttan múr kemur þéttilag 
úr asfaltdúk (t.d. bithumen 1000). Dúkurinn límist við undirlag og þéttist 
við niðurföll. Ofan á þéttilag kemur skriðlag úr tveimur lögum af 
krosslögðu 0,15 mm þolplasti. Flísarnar leggjast síðan í þurrmúr 40-50 
mm. 
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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, lím, fúguefni o.s.frv.. 

5.6.3 Flísar á vegg. 

Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- 
og litaskrá skal leggja á vegg, samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 
Lögð er áhersla á að flísar standist á við gluggaop og fúgur í gólfi. Miða 
skal við að efsta flísaröðin sé úr heilum flísum. Brún sýnilegra flísakanta 
skal vara afrúnnuð og með glerjuðu yfirborði. Í allar kverkar komi mjúkar 
fúgur, í sömu breidd og dýpt og venjuleg fúga milli flísa. Þar sem nota skal 
leirflísar, skulu þær vera vatns- og frostþolnar. 

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, lím, fúguefni o.s.frv.. 

 

5.3 Magntöluskrá 
1 ALMENNT 

  

1.1 Hönnun og Teikningar 
1.1.1 Teiknivinna og útboðsgögn 717 Klst. 

  
1.2 Aðstaða og Ófyrirséð 

1.2.1 Aðstaða og rekst. aðst. stór verk 0,85% 1377,6 m2 
1.2.2 Ófyrirséð, stór verk 1377,6 m2 
1.2.3 Leiga á gámi 6*2,3 m (20 fet) 13 Mánuð 

  

1.3 Verkpallar og Kranar 
1.3.1 Pallaleiga. 3 hæðir 40 m 
1.3.1 Byggingarkrani f/3 hæðir upps. Og nið.t. 1 stk 
1.3.1 Byggingarkrani f/3 hæðir leiga 390 Dag. 

  

5 Frágangur Innanhúss 
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5.1 Múrverk 

5.1.1 Flotgólf, 80 mm (m/dælingu) 1.320 m2 
  

5.2 Léttir Veggir og Klæðningar 
5.2.1 Léttir innveggir úr gifsi m/ál stoð 420,48 m2 
5.2.2 RHS Stál veggir/þak (Barnarými) 55,77 m2 
5.2.3 Glerveggir m/stálgrind 79,2 m2 
5.2.4 Loft, berandi timburgrind m/gifsplötum 600 m2 
5.2.5 Parket, Eik 25 mm 1275,25 m2 

  
5.3 Járn og Blikksmíði 

5.3.1 Eldhúsháfur 1 Stk 
  

5.4 Málun Innanhúss 
5.4.1 Málun innv. gifs. Sp. +3 umf. akrylm. 420,48 m2 
5.4.2 Málun loft, gifs, sp. +3 umf. akrylm.  1320 m2 

  
5.5 Innréttingar 

5.5.1 Innihurð, ljós spónn m/ísetningu 26 Stk 
5.5.2 Innihurð, eldtr. EI-Cs90 m/ísetningu 5 Stk 
5.5.3 Hurðapumpa 13 Stk 
5.5.4 Rennihurð 1 Stk 
5.5.5 Rennihurðabraut fyrir Þungar hurðir 1 Stk 
5.5.6 Felliveggir – Vandaðir  203 m2 
5.5.7 Eldhúsinnrétting, undirskápur 4,8 m 
5.5.8 Eldhúsinnrétting, yfirskápur  6,6 m 
5.5.9 Fatahengi í andyri 16,44 m 

5.5.10 Afgreiðsluborð 8,37 m 
5.5.11 Spegill kantslípaður 18,4 m2 
5.5.12 Ruslakarfa úr ryðfríu stáli, fest á vegg 15 Stk 
5.5.13 Sjálfvirk opnun hurða  1 Stk 
  

5.6 Flísar 
5.6.1 Flísar á gólf 102,32 m2 
5.6.2 Flísar á vegg 50 m2 
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5.4 Tilboðsskrá Tóm 
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5.5 Tilboðsskrá útfyllt 
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5.6 Kostnaðaráætlun 
 

Kostnaðaráætlun  
Ástjarnarkirkja 

Dagsetning:   05.05.2015 
Skráð af :  Pálmar Dan Einarsson 
 
 

Sundurliðun (Vinna, efni, annað) 
 

Samtals (Yfirlit) 
 
Liður          Vinna        Efni                     Annað        Alls_____ 
 
Almennt__ __    14.860.828 kr.___ 10.705.006 kr.   __   1.811.589 kr.  _   27.377.482 kr. 
  
Frágangur        
Innanhúss_    _  29.586.040 kr.       72.488.916 kr.                  0 kr. ____  102.074.956 kr. 
 
 
Samtals:_____ 44.446.868 kr.   _   83.193.912 kr.  __  1.811.589 kr.     129.452.438 kr. 
 
 
 
Staður og dagsetning:_____________________________________________________ 
 
Nafn:__________________________________________________________________ 
 
Heimilisfang:____________________________________         Sími: _______________ 
 
Undirskrift:_____________________________________________________________ 
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Sundurliðun  
 

Liður 
nr. 

Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð anna Alls 

  
1 Almennt 

  
1.1 Hönnun og Teikningar 

1.1.1 Teiknivinna og útboðsgögn 
 717 Klst. 9.990 kr. 0 kr. 2.497 kr. 8.953.179 kr. 
  
  Samtals: 7.162.830 kr. 0 kr. 1.790.349 kr. 8.953.179 kr. 
  

1.2 Aðstaða og Ófyrirséð 
1.2.1 Aðstaða og rekst. aðst. stór verk 0,85% 

 1377,6 m2 1880 kr. 1.048 kr. 0 kr. 4.033.612 kr. 
1.2.2 Ófyrirséð, stór verk 

 1377,6 m2 2.858 kr. 2.858 kr. 0 kr. 7.878.361 kr. 
1.2.3 Leiga á gámi 6*2,3 m (20 fet) 

 13 mánuð 37.527 kr. 0kr. 0 kr. 487.851 kr. 
  
  Samtals: 7.014.920 kr. 5.380.906 kr. 0 kr. 12.395.825 kr. 
  

1.3 Verkpallar og Kranar 
1.3.1 Pallaleiga. 3 hæðir 

 40 m 5.350 kr. 24.372 kr. 531 kr. 1.210.120 kr. 
1.3.2 Byggingarkrani f/3 hæðir upps. Og nið.t. 

 1 stk 469.078 kr. 0 kr. 0 kr. 469.078 kr. 
1.3.3 Byggingarkrani f/3 hæðir leiga 

 390 Dag. 0 kr. 11.152 kr. 0 kr. 4.349.280 kr. 
  
  Samtals: 683.078 kr. 5.324.160 kr. 21.240 kr. 6.028.478 kr. 
  
  ALLS: 14.860.828 kr. 10.705.066 

kr. 
1.811.589 kr. 27.377.482 kr. 

  

5 Frágangur Innanhúss 
  

5.1 Múrverk 
5.1.1 Flotgólf, 80 mm (m/dælingu) 

 1320 m2 3.100 kr. 6.359 kr. 0 kr. 12.485.880 kr. 
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  Samtals: 4.092.000 kr. 8.393.880 kr. 0 kr. 12.485.880 kr. 
5.2 Léttir Veggir og Klæðningar 

5.2.1 Léttir innveggir úr gifsi m/ál stoð 
 420,48 m2 7.782 kr. 14.416 kr. 0 kr. 9.333.815 kr. 

5.2.2 RHS Stál veggir/þak (Barnarými) 
 55,77 m2 7.829 kr. 18.432 kr. 0 kr. 1.464.575 kr. 

5.2.3 Glerveggir m/stálgrind 
 79,2 m2 4.332 kr. 35.120 kr. 0 kr. 3.124.598 kr. 

5.2.4 Loft, berandi timburgrind m/gifsplötum 
 600 m2 4.785 kr. 4.942 kr. 0 kr. 5.836.200 kr. 

5.2.5 Parket, Eik 25 mm 
 1275,2

8 
m2 7.106 kr. 13.092 kr. 0 kr. 25.757.500 kr. 

  
  Samtals: 15.985.033 kr. 29.532.262 

kr. 
0 kr. 45.517.295 kr. 

  
5.3 Járn og Blikksmíði 

5.3.1 Eldhúsháfur 
 1 Stk 92.514 59.995 kr. 0 kr. 152.509 kr. 
  
  Samtals: 92.514 kr. 59.995 kr. 0 kr. 152.509 kr. 
  

5.4 Málun Innanhúss 
5.4.1 Málun innv. gifs. Sp. +3 umf. akrylm. 

 420.48 m2 1.982 kr.  883 kr. 0 kr. 1.204.675 kr. 
5.4.2 Málun loft, gifs, sp. +3 umf. akrylm.  

 1320 m2 1.983 kr. 883 kr. 0 kr. 3.783.120 kr. 
       
  Samtals: 3.450.951 kr. 1.536.844 kr. 0 kr. 4.987.795 kr. 
  

5.5 Innréttingar 
5.5.1 Innihurð, ljós spónn m/ísetningu 

 26 Stk 25.041 kr. 125.282 kr. 0 kr. 3.908.398 kr. 
5.5.2 Innihurð, eldtr. EI-Cs90 m/ísetningu 

 5 Stk 80.698 kr. 812.412 kr. 0 kr. 4.465.550 kr. 
5.5.3 Hurðapumpa 

 13 Stk 5.348 kr. 59.248 kr. 0 kr. 839.748 kr. 
5.5.4 Rennihurð 

 1  Stk 13.462 kr. 48.796 kr. 0 kr. 62.258 kr. 
5.5.5 Rennihurðabraut fyrir Þungar hurðir 

 1 Stk 9.674 kr. 27.055 kr. 0 kr. 36.729 kr. 
5.5.6 Felliveggir – Vandaðir  

 203 m2 12.846 kr. 87.807 kr. 0 kr. 20.432.559 kr. 
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5.5.7 Eldhúsinnrétting, undirskápur 
 4,8 m 13.891 115.061 kr. 0 kr. 618.969 kr. 

5.5.8 Eldhúsinnrétting, yfirskápur  
 6,6 m 8.063 kr. 65.479 kr. 0 kr. 485.377 kr. 

5.5.9 Fatahengi í andyri 
 16,44 m 14.120 kr. 89.504 kr. 0 kr. 1.703.578 kr. 
5.5.10 Afgreiðsluborð 
 8,37 m 33.291 kr. 211.007 kr. 0 kr. 2.044.774 kr. 
5.5.11 Spegill kantslípaður 
 18,4 m2 7.849 kr. 28.038 kr. 0 kr. 660.320 kr. 
5.5.12 Ruslakarfa úr ryðfríu stáli, fest á vegg 
 15 Stk 1.909 kr. 11.745 kr. 0 kr. 204.810 kr. 
5.5.13 Sjálfvirk opnun hurða  
 1 Stk 58.460 kr. 388.410 kr. 0 kr. 446.870 kr. 
  
  Samtals: 4.617.142 kr. 31.292.801 

kr. 
0 kr. 35.909.942 kr. 

  
5.6 Flísar 

5.6.1 Flísar á gólf 
 102,32 m2 8.901 kr. 11.006 kr. 0 kr. 2.036.884 

5.6.2 Flísar á vegg 
 50 m2 8.753 kr. 10.940 kr. 0 kr. 984.650 kr. 
       

Samtals: 1.348.400 kr. 1.673.134 kr. 0 kr. 3.021.534 kr. 
  

ALLS: 29.586.040 kr. 72.488.916 
kr. 

0 kr. 102.074.956 
kr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals Alls: 129.452.438 kr. 
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5.7 Tímaáætlun - Byggingar 

 

104 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

 

105 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

 

106 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

 

107 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

 

108 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

 

109 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

 

 

110 
 



BF LOK 1010   
Skýrsla 

5.8 Auglýsing  
 

      

 

 
 

 
 
 

Ástjarnarkirkja 
Safnarðarheimili og Kirkja 

 
Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. Ástjarnarkirkju Hafnarfjarðar óska eftir tilboðum 
í uppbyggingu á nýju safnaðarheimili og kirkju að Kirkjuvöllum 1, 221 Hafnarfirði. 
Verkið sníst um umsjá og eftirlit með framkvæmdasvæði á byggingarstað, einnig 
að koma fyrir hurðum, gólfefnum, kerfislofti, innréttinugum og mála að innan 
ásamt því að flota gólfið.   

Helstu magntölur eru : 

Flotun =  1320 m2 
Hurðir =   32 Stk. 
Innveggir =   420,5 m2 
Kerfisloft =   600 m 
Innréttingar =   20 m 
Byggingarreitur= 3404 m2 

 
 
Hér er um almennt útboð að ræða. 

Vettvangsskoðun verður haldin föstudaginn 22. Maí 2015 kl. 11:00 að 
viðstöddum verkkaupa.  

Verkið skal vera að fullu lokið eigi síður en 10. September 2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 2.500,- hjá Hafnarfjarðarbæ, Strandgötu 
6 220 Hafnarfirði frá og með 22. Maí 2014. Tilboðin verða opnuð þann 22. Maí 
2014 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 
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5.9 Verksamningur 
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6 Samantekt 
Verkefnið hefur verið bæði krefjandi og skemmtilegt. Það hefur tekið 
mikið á og hefur maður lært helling af því að taka þetta verkefni að sér. 
Gerði ég mitt allra besta í að komast yfir alla þá þætti sem skipta mestu 
máli svo byggingin gangi upp og er ég sáttur við niðurstöðuna. Skýrslan 
ásamt viðaukum sína klárað verk með greiningum og skissum sem ég taldi 
skipta máli. Ákveðið var að sleppa því að sýna teikningar og skissur af 
verkinu í vinnslu þar sem meiri áhersla var lögð á að sýna fullfrágengið 
verk og mikið af skissunum er bara krass sem kom úr kollinum á mér til að 
hjá mér betur við að skilja og átta mig á verkefninu og áhveðnum þáttum 
byggingarinnar. 

 

7 Viðauki. 
Allar útfærslur á áhveðnum þáttum sem snúa að greiningar og vinnublöð 
sem unnið var með við gerð verkefnisinns koma fram í viðauka 1. Um er 
að ræða greiningar á burði, hljóð, veggjum, þökum, eldvörn, rýmum o.fl. 
Einnig eru handskissuð deili af  þaki og áhveðnum byggingarpörtun. Allar 
teikningar fyrir verkið er merkt sem viðauki 2. Þar er að finna 
aðaluppdrætti og verkteikningar ásamt forsíðu og teikningaskrá.    
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8 Heimildir. 
 

Byggingarreglugerð 2014 

Leiðbeiningarblöð fyrir byggingarreglugerð 

The Metric Handbook  

ÍST 30: 2012 

ÍST 45: 2011 

ÍST 66: 2008 

http://steinull.is/ 

https://www.byko.is/ 

http://www.bmvalla.is/ 

http://www.hafnarfjordur.is/ 

http://reykjavik.is/ 

http://www.skra.is/ 

http://altak.is/ 

http://www.ev.is/ 

http://www.loftorka.is/ 

http://www.byggkerfid.is/ByggKerfid/ 

http://lett-tak.no/ 

http://www.firecurtainsltd.com/ 

https://www.schueco.com/web2/com 

http://www.nssmc.com/ 

http://www.kingspanpanels.co.uk/ 

http://www.greenroofs.org/ 

http://www.ruukki.com/ 
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