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Inngangur 
Verkefni þetta velur í sér að teikna og hanna staðsteypt íbúðarhús á einni hæð ásamt frístandi 

bílgeymslu sem reist er úr timbureiningum. Krafist er þess að hönnun eignanna uppfylli allar 

reglugerðir og staðla. 

Í íbúðarhúsi eru sökklar, útveggir, berandi innveggir og gólf- og þakplötur staðsteypt. Í bílgeymslu eru 

sökklar og gólfplata staðsteypt en útveggir og þak úr timburstoðum. Nánar er fjallað um mannvirkið í 

byggingalýsing u hér að neðan. 

Teikningar eru af aðal-, byggingar- og lagnauppdráttur ásamt hlutateikningum. Í skýrslu þessari er 

farið yfir verkið í heild sinni og vísað í viðauka sem henni fylgja. 

Verkið á að sýna og ná utan um þá þekkingu sem ég hef aflað mér við námsferil minn í Háskóla 

Reykjavíkur. 

Verklýsing 
Í útboðgögnum fyrir verkið er ítarleg verklýsing fyrir þá verkliði sem þarf að vinna til að fullgera 

verkið. Við gerð verklýsingar notaði ég sniðmáta af tilboðsskrá frá Framkvæmdasýslu ríksins og BYGG-

kerfi á vefsíðu Hannarr Verkfræðistofa. (Sjá fylgiskjal 1.) 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 

0.1 Hönnun og ráðgjöf 

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 ad uppfylla gildandi staðla, lög og reglugerðir. 

 

0.2 Lóðar- og gatnagerðagjöld 

Lóðarkostnaður er uppsett verð lóðareignada og miðast við að lóð sé afhent í núverandi ástandi. 

Gatnagerðargjöld þau sem hér er miðað við eru eins og þau eru í Mosfellsbæ og eru gjöld til 

sveitarfélagsins fyrir byggingarleyfi þeirrar byggingar sem samþykkt hefur verið. 
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1 AFSTAÐA OG JARÐVINNA 

1.1 Aðstaða 

1.1.1 Aðstaða og ófyrirséð 

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 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. 

Þessi liður felur einnig 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.   

 

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 

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. 

 

1.1.3 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 

Verktaki útvegar og setur upp girðingu umhverfis vinnusvæðið til að, tryggja öryggi- og takmark 

umferð almennings um svæðið. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er nettó lengdarmetrar einingar (lm). Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við 

að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. 
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1.2 Jarðvinna 

1.2.1 Gröftur 

Liður þessi felur í sér gröft og brottflutning efnis eftir því sem fram kemur á teikningum, í magnskrá 

og í samræmi við skýringar í liðunum, almennt í verklýsingum þessum.   

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó rúm- (m3) og lendarmetrum (lm) og eiga við óhreyfðan jarðveg.  Við 

húsgrunna er reiknað með að grafið sé 1,5 m út fyrir grunn og að veggir gryfju séu lóðréttir.  Við 

útreikning á húsgrunnum sem ekki er búið að grafa, er áætlað og reiknað með að meðaldýpi sé 1,2 m. 

Ef fylla þarf undir sökkulveggi, eru útlínur gryfju, þar sem flötur dreginn með halla 1:1, út frá neðri 

brún útveggja- sökkuls sker burðarhæfan botn.  Veggir gryfju reiknast lóðréttir.  

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við gröft, vinnu vélar og flutninga og annað sem 

til þarf til að fullvinna verkið, nema annað sé tekið fram.  Ef grafið er meira en verkið útheimtir er það 

á ábyrgð verktaka og skal hann bera af því allan kostnað. 

Í einingarverðinu skal einnig vera innifalinn allur kostnaður við tipp ef um er að ræða. 

 

1.2.2 Fylling 

Liður þessi felur í sér fyllingu með grús og þjöppun.  Fylling skal ná 1,0 m út fyrir sökkla þar sem það á 

við og ná niður á fast.  Fylla skal og þjappa fyllinguna í lögum. Grúsarfyllingin skal vera frostörugg þ.e. 

þyngd korna minni en 0.02 mm skal vera minni en 3% af þyngd alls efnisins.   

Efnið skal auk þess uppfylla eftirfarandi kröfur um kornadreifingu.  

     Gegnum sigti skal fara:      Þyngdarprósenta (%): 

  0.062 mm.   1,5-7  

      0.125 mm.      2-14  

      0.25 mm.        4-20  

      0.5 mm.     5-28  

      1.0 mm.     8-37  

      2 mm.     13-48  

      4 mm.     18-62  

      8 mm.     27-83  

      16 mm.    40-100  

      32 mm.     55-100  

      64 mm.    75-100  
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Mesta steinastærð má vera 10 cm (kantlengd).  Kornadreifingartala d60/d10 skal vera stærri en/eða 

jöfn 6 og hlutfallið d302/d10 x d60 stærra en 1 og minna en 4.  Efsta lag fyllingar undir einangrun skal 

vera vélþjöppuð sandfylling, rétt af svo hvergi muni meiru en +/- 2 cm frá réttri hæð.  Verktaki gæti 

þess að nota drenmöl þar sem teikningar sýna. 

Fylla skal að grunni með grófri grús í samráði við eftirlitsmann, eftir að gengið hefur verið frá veggjum 

og sökklum sem fara í jörð.  Alltaf skal fylla samtímis báðu megin veggja þannig að hæðarmunur verði 

hvergi meiri en 0,4 m.   

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3).  Við húsgrunna er magn reiknað frá grunnbotni upp undir 

botnplötu, en utan með húsi er reiknað með að fylling nái kóta 0,30 m undir efri brún botnplötu, 

nema annað sé tekið fram.  Magntölur miðast við þjappað efni.  Í einingarverðum skal vera innifalinn 

allur kostnaður svo sem efniskaup, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé 

tekið fram.   

Verktaki skal sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið var út fyrir 

greiðslumörk, nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns. 

 

2 BURÐARVIRK 

2.1 Steypumót 

STAÐLAR OFL. 

Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST 10 og ÍST EN 206-1:2000 A1 + A2, nema annars sé 

getið í þessum gögnum.  Bent skal á að hluti af Íst 10 er ekki lengur í gildi, en það sem stendur eftir af 

honum og snertir steypumót eru kafli 5 og grein 7.4, hvorutveggja í "Parti 1". 

Mót skulu annað hvort vera klædd þykktarhefluðum borðum, eða með plötum eftir því sem fram 

kemur í magnskrá.  Staðsetning og gerð steypuskila eru sýnd á teikningum og má ekki víkja frá því 

nema með samþykki eftirlitsmanns. 

Verktaki skal setja göt og raufar í steyptar plötur, veggi og bita skv. teikningum og einnig skal verktaki 

setja í mót aðra þá hluti sem getið er um í öðrum köflum verklýsingar þessarar og ber hann ábyrgð á 

að slíkt misfarist ekki.  Setja skal vatnslása þar sem teikningar sýna þá.  Þetta allt er það innifalið í 

verði móta nema annað sé tekið fram.   

Einangrun, steypuskillista, verkpalla og annað sem tilheyrir lið þessum skal vinna í samræmi við 

meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð, sem og mótavinnuna og þess gætt að fylgt sé 

stöðlum, lögum og reglugerðum. 

Hafa verður í huga að ýmsa þætti þarf að vinna og taka tillit til við mótasmíði sem ekki er lýst í 

þessum kafla.  Sem dæmi má nefna verkpalla, en þeir eru hluti af mótasmíðinni og meðreiknaðir í 

einingrverðum mótasmíðinnar ef þeir eru ekki sérliður í verki þessu. 
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NÁKVÆMNISKRÖFUR 

Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða svignun undan steypuþunga milli fastra punkta sé ekki 

meiri en 0.2% af fjarlægð. 

 

Taka skal tillit til þess við uppslátt, að steypu skal titra. Nákvæmniskröfur við mótauppslátt: 

           Undirstöður, stærð og staðsetning...............  +/- 15 mm 

           Stærð og staðsetning glugga og dyraopa.....  +/-  5 mm 

           Aðrir steyptir hlutar: stærð.............................  +/-  5 mm 

           Innsteyptir hlutar: staðsetning......................  +/- 10 mm 

           Aðrir steyptir hlutar: staðsetning...................  +/- 10 mm 

           Yfirborð platna sem lagt verður í..................  +/- 10 mm 

           Vélslípað yfirborð...........................................  +/-  5 mm 

           Kótar.............................................................  +/- 15 mm 

 

Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera sem hér segir: 

           Bitar, veggir og stoðir sem klæðast af: ..............    7 mm 

           Veggir sem verða sandsparslaðir:  ....................    4 mm  

           Yfirborð vélslípaðara platna:  ..............................  3 mm 

           Plötur sem lagt verður í:  ..................................... 15 mm 

MÓTAOLÍA 

Nýjan mótavið skal olíubera tvívegis, en síðan einu sinni fyrir hverja notkun eftir vandlega hreinsun.  

Áríðandi er, að þetta sé gert það snemma fyrir steypu, að olían berist ekki inn í steypuna.  Á þetta 

einkum við þá fleti er sýnilegir verða í fullgerðri byggingu.   Mótaolíu má ekki bera á veggmót eftir að 

þau eru sett upp.  Nota skal viðurkennda mótaolíu, sem eftirlitsmaður hefur áður samþykkt.  

MÓTATENGI 

Til tengingar móta skal nota tengi af viðurkenndri gerð og má aðeins nota snúinn mótavír, þar sem 

hvorugur steypuflöturinn verður sýnilegur í fullgerðri byggingu.   Mótatengi verða að vera það þétt að 

engin hætta sé á að mót gefi eftir við ílögn steypu og titrun.  Mótatengi skal slíta 30 mm inn í 

steypunni eftir að mót hafa verið fjarlægð.  Ef um er að ræða mótateina sem ganga í gegnum mótin í 

rörum, skal loka rörum með kítti, frauði eða öðru jafngóðu sem verkkaupi samþykkir.   
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HREINSUN MÓTA 

Neðst í mót skal gera göt, nægilega stór og mörg, til að unnt verði að hreinsa allt rusl úr mótunum.  

Götum þessum skal ekki lokað fyrr en hreinsun mótanna er lokið og steypuvinna hefst.  Áður en 

steypuvinna hefst skal hreinsa öll m'f3t, fjarlægja t.d. allt sag og önnur óhreinindi úr mótunum.  

Umsjónarmaður verkkaupa getur krafist þess að mótin verði hreinsuð með ryksugu eða þrýstilofti, ef 

hann telur ekki unnt að hreinsa nægilega vel á annan hátt.  

VÖKVUN MÓTA 

Mót skal bleyta rækilega áður en steypuvinna hefst, ef þau eru ekki olíuborin.  Slíkum mótum skal 

haldið rökum fyrstu sólarhringana eftir að steypt hefur verið í þau, til þess að þau dragi ekki raka úr 

steypunni og rýri þar með styrk hennar. 

STEYPUVINNA 

Eftirlitsmaður skal ávallt taka út mót, áður en steypt er og getur steypuvinna ekki hafist fyrr en 

eftirlitsmaður hefur samþykkt mótin, mótahreinsun og annan undirbúning.  Úttekt eftirlitsmanns 

kemur ekki í stað úttektar byggingarfulltrúa og skal verktaki eftir sem áður sjá um að boða hinn 

síðarnefnda.   

Verktaki skal láta sérstaka mótaverði fylgjast með mótunum á meðan steypt er í þau og gera aðvart 

ef þau virðast munu gefa sig og þeir geta ekki ráðið bót á því sjálfir þegar í stað.  Mótaverðir skulu 

einnig fylgjast með hvernig steypist í mótin og leiðbeina þeim sem við niðurlögn steypunnar vinna.  

Undir stærri múrop skal setja steypuvasa að utanverðu eftir þörfum í samráði við umsjónarmann 

verkkaupa.  

MÓTARIF 

Mót má ekki rífa fyrr en steypan hefur fengið nægilegan styrkleika.  Við mótarif skal þess gætt að 

steypufletir og steypubrúnir skemmist ekki.  Verði engu að síður skemmdir á steypu, skal gera við þær 

eins fljótt og auðið er, þó ekki fyrr en umsjónarmaður verkkaupa hefur skoðað skemmdir og veitt 

samþykki sitt fyrir viðgerðaraðferðinni.   

Almennt gildir að ekki fjarlægja mót undan plötum og bitum fyrr en steypan hefur náð 28 daga styrk 

og ekki fjarlægja veggja og súlumót fyrr en þau steypan hefur náð a.m.k. 50% af þeim styrk. 

 

2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu 

Liður þessi nær til móta fyrir sökkla og undirstöður. Vísað er í teikningar, magntöluliði og lið 2.1 hér 

að ofan, um nánari kröfur og útfærslu. 

Sökkulskaut skulu sett í undirstöðumót samkvæmt teikningum rafmagnshönnuða. 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.  Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga allsstaðar við einfalt byrði og miðast við 
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snertiflöt steypu og móta, mót inn í opum teljast þó ekki með nema op séu meira en 4 m2  en þar 

reiknast þau sérstaklega.  Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá fermetratölu móta. 

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

kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., 

olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar  o.s.frv., nema annað sé 

tekið fram. 

 

2.1.2 Mót fyrir veggi og bita 

Liður þessi nær til móta fyrir veggi og bita. Vísað er í teikningar, magnöluliði og lið 2.1 hér að ofan, um 

nánari kröfur og útfærslu. 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.  Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga allsstaðar við einfalt byrði og miðast við 

snertiflöt steypu og móta, en hliðar glugga- og dyramóta teljast þó ekki með nema op séu meira en 4 

m2 en þar reiknast glugga- og dyramót sérstaklega.  Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá 

fermetratölu móta. 

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

kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., 

olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar  o.s.frv., nema annað sé 

tekið fram. 

 

2.1.3 Mót fyrir loftplötu 

Liður þessi nær til undirsláttar undir plötur.  Undirsláttur þessi skal hafa yfirhæð sem á miðri plötu 

skal nema 1/400 af styttra hafi plötunnar.  Undirsláttur undir bita skal hafa yfirhæð á miðjum bita 

sem nemur 1/400 af hafi bitans. 

Öryggisstoðir skal setja undir plötur og bita með hæfilegu millibili áður en slegið er undan loftum og 

bitum, þannig að tryggt sé að engir byggingarhlutir verði fyrir of mikilli áraun þegar mót eru rifin.  Um 

fjölda, styrk og staðsetningu öryggisstoða skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa.  

Öryggisstoðir skulu standast á milli hæða.  Ekki má fjarlægja öryggisstoðir án samþykkis 

eftirlitsmanns. 

Að öðru leyti er vísað í teikningar, magntöluliði og lið  2.1 hér að ofan,  um nánari kröfur og útfærslu. 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.  Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga allsstaðar við einfalt byrði og miðast við 

snertiflöt steypu og móta, en hliðar opmóta teljast þó ekki með nema op séu meira en 4 m2 en þar 

reiknast opmót sérstaklega.  Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá fermetratölu móta. 
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., 

olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar  o.s.frv., nema annað sé 

tekið fram. 

 

2.2 Bendistál 

STAÐLAR OFL. 

Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST 10 og ÍST 16, nema annars sé getið í þessum 

gögnum.  Bent skal á að hluti af Íst 10 er ekki lengur í gildi, en það sem stendur eftir af honum og 

snertir bendistál er kafli 6 í "Parti 1".   

FRAMKVÆMDIN   

Bending skal framkvæmd í samræmi við teikningar.  Ef verkkaupi óskar eftir skal verktaki leggja fram 

gögn um gæði stálsins sem nota skal til verksins.  Járn skal binda saman með bindivír eða á annan 

viðurkenndan hátt þar sem þau krossast.  Endar bindivírs skulu vísa inn í grindina.  Þar sem mótatengi 

eru til staðar svo sem í veggjum skal festa járnagrindur í þau.  Óheimilt er að sjóða saman bendistál 

nema með samþykki umsjónarmanns verkkaupa.  Slíka suðu skal þá framkvæma í samræmi við 

ákvæði DIN 4099 eða sambærilegt. 

FJARLÆGÐ JÁRNA FRÁ STEYPUYFIRBORÐI: 

 

     Byggingarhlutar:           Minnsta þykkt steypulags í mm: 

                                          Veggir:  Plötur:  Bitar:   Stoðir: 

     Undirstöður:   30           30           -            -  

     Innanhúss:  10           10           15          25 

     Utanhúss:  20           20           25          30 

     Í vatni:   30           30           40          50 

  

     Undirstöður þar sem jarðfylling kemur að:  40 mm. 

     Ef steypt er beint að jörð:                         50 mm. 

 

Járnagrind í veggjum skal vera sem næst í miðjum vegg.  Þess skal gætt við járnavinnu að vinnan sé í 

samræmi við góðar venjur og að staðlar, lög og reglugerðir séu ætíð virt.   
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Nota skal plastfjarlægðarklossa af viðurkenndri gerð og skal fjarlægð milli þeirra ekki fara yfir 0,8 

meter í báðar áttir.  Fjarlægðarklossar undir grind í plötum sem steyptar eru á fyllingu eða á þrifalag 

skulu vera steyptir.  Í veggjum með einu neti má festa netið í mótateinana til að halda því föstu.  Í 

veggjum með tvöföldu neti skal festa járnanet í mótateina og auk þess setja fjarlægðarklossa í ytra 

netið.  Stóla skal setja undir efra net í plötum og milli neta í veggjum.  

Á vinnustað skal geyma bendistál á trjám eða öðru undirlagi, til að verja það óhreinindum og 

skemmdum. 

Bendistál: ks-50, Lágmarks skriðmörk 500 N/mm2.  Táknað með K á teikningum.  Bendinet: 560 

N/mm2.  Táknað K 131, K 189, K 257 allt eftir gerð nets.  Leiki vafi á gæðum bendistáls skal 

framkvæma prófun á eiginleikum stálsins á kostnað verktaka.  Prófanir skulu gerðar af viðurkenndum 

rannsóknaraðila.  Vísað er í teikningar og magntöluliði um nánari kröfur og útfærslu. 

Í plötum skal ekki skeyta meira en þriðja hvert járn í sama þversniði.  Fjarlægð milli skeytiþversniða sé 

ekki minna en 40 d.  Öllum stökum járnum t.d. umhverfis op og á hæðarskilum skal komið fyrir áður 

en steypt er, það er að þau skulu tryggilega fest á rétta staði áður en steypt er.  Þó má stinga 

tengijárnum í steypu eftirá.   

Þar sem göt eru sett í veggi eða plötur, án þess að sérstaklega sé teiknuð röskun á járnlögn, er 

reiknað með að aukajárn séu lögð í kringum götin.  Járn þessi eru 2K12 og nái þau 60 cm út fyrir 

brúnir opsins við öll horn nema annað sé tekið fram á teikningum.  Nái opið upp að plötu, skal einnig 

setja 2K12 í efri brún plötu og nái þau járn 100 cm út fyrir horn opsins.  Á hæðarskilum komi 2K12 

sem beygist fyrir horn.  Þar sem járnagrindur koma saman í vegghorni skulu þær tengjast saman með 

vinklum. 

BEYGJUR OG SAMSKEYTI: 

 Þvermál járns d:                  mm.        8  10  12      16      20      25      32      

 Þvermál beygjuhrings D: cm.     16       20      24      32      40      50      64  

 Skeytilengd járna:         cm.     35       40      50      65      80         100       128 

 

Bendinet skal skeyta um einn möskva eða leggja þétt saman og setja skeytijárn yfir samskeyti K8 c/c 

300 mm, lengd 700 mm.        

Magntölur og einingaverð: 

Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og er gefið upp sem nettó járnamagn í kílóum og 

hvorki aukið við magn fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru á teikningum né vegna rýrnunar.  
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Magntölur miðast við töfluþunga samkvæmt eftirfarandi töflu:  

 K  8      0.407 kg/m      

 K 10     0.636 kg/m      

 K 12     0.915 kg/m 

 K 16     1.630 kg/m 

 K 20     2.540 kg/m  

 K 25     3.970 kg/m  

 K 32     6.505 kg/m  

 K 131     2,110 kg/m2 

 K 189     3,470 kg/m2 

 K 257     4,240 kg/m2 

 

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

stólar, fjarlægðarklossar, verkpallar og kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna 

klippingar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., nema annað sé tekið fram. 

 

2.3 Steinsteypa 

Steypuvinnu skal framkvæma í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð.  

Steypugæðin skulu metin út frá sýnishornum úr steypunni sem tekin eru á byggingarstað og eru 

einkennandi fyrir steypuna.  Allar prófanir á steypunni skulu framkvæmdar af viðurkenndri 

rannsóknarstofu.  Komi í ljós að steypan uppfyllir ekki kröfur t.d. um styrkleika skal þegar í stað taka 

ákvörðun um hvernig með skuli fara og framkvæma þær aðgerðir sem ákveðnar verða.  Slíkar 

úrbætur eru á ábyrgð og kostnað verktaka.   

Búnaður til flutnings, niðurlagningar og vinnslu steinsteypu er háður samþykki verkkaupa og skal 

verktaki leita samþykkis hans á búnaði þessum með góðum fyrirvara.  Við upphaf steypuvinnu skal 

þess gætt að öll tæki séu til staðar og í lagi.  Fyrir hverja 3 m3 af steypu sem ráðgert er að leggja niður 

á klst. skal ætla einn titrara og að auki einn til vara. 

Tilkynna skal eftirlitsmanni um steypuvinnu með sólarhrings fyrirvara og skal úttekt hans og 

byggingarfulltrúa liggja fyrir áður en steypuvinna hefst.  Steypuverkstjóri verktaka skal alltaf vera á 

vinnustað þegar steypt er og stjórna niðurlögn steypunnar. 

Fyrirmælum og leiðbeiningum eftirlitsmanns verkkaupa skal skilyrðislaust hlýtt, en bóka 

athugasemdir við þau ef ástæða þykir til.  
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STAÐLAR OFL. 

Steypuframkvæmdir skulu vera samkvæmt byggingarreglugerð og eftirfarandi stöðlum, nema annars 

sé getið í þessum gögnum: 

      ÍST 10:1971 Steinsteypa I og II.  Bent skal á að hluti af Íst 10 er ekki lengur í gildi, en það sem 

stendur eftir af honum og snertir steypu eru kafli 1.1 til 1.3 og greinar 7.5 til 7.10, hvorutveggja í 

"Parti 1".   

      ÍST 16: 2006 Bendistál í steinsteypu. 

      ÍST EN 197-1 Cement - Composition, specifications and conformity criteria - part 1:  Common 

cements (Sement-Samsetning, eiginleikar og samræmi við kröfur-hluti 1: Venjulegt sement).  

      ÍST EN 206-1:2000, A1 + A2, Steinsteypa - Eiginleikar, framleiðsla, niðurlögn og samræmi við 

kröfur. 

 ÍST EN 13670 Niðurlögn steinsteypu 

 ÍST EN 12620 Fyllingarefni í steinsteypu. 

 

Sjá einnig kafla 8.3 í byggingarreglugerð frá 2012, Sement og steinsteypa,. 

Framkvæmdaflokkur kemur fram á teikningum verkfræðinga (venjulega B) svo og brotþol steypu. 

 

2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-25/30 

EFNI Í STEYPU 

Í alla steypu skal nota kísilblandað portlandssement nema eftirlitsmaður verkkaupa samþykki annað, 

enda uppfylli það kröfur ÍST EN 197 - 1, eftir því sem við á. 

Í alla steypu skal nota óvirk fylliefni gagnvart alkalíkísil efnabreytingum, og skal það metið með 

hliðsjón af Byggingarreglugerð. 

 Brotþolsflokkar:                                  Tilgreint á burðarþolsteikningu. 

 Stærstu efniskorn í veggjum:             D-16  mm   

 Stærstu efniskorn í plötum:                D-22  mm   

 Stærstu efniskorn í raufarsteypu: D- 9  mm 

 þykktarflokkur:                                    Sigmál 50-100mm  

 Íblöndunarefni:                                    Sjá álagsflokkun hér á eftir (loftblendi). 

 Framkvæmdaflokkur:                         Tilgreint á teikningum (annars B)  
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ÁLAGSFLOKKAR OG KRÖFUR 

Álagsflokkar eru tilgreindir á burðarþolsteikningum, en þeir geta verið 0, I eða II.  Steypan skal 

uppfylla eftirfarandi skilyrði eftir álagsflokkum:   

     ÁLAGSFLOKKUR :                                  KRÖFUR:            

       O.                           

       Innisteypa;  (12/15)                              Engar sérkröfur.  

       Engin frostáhrif 

           I. 

       Burðarsteypa, varin fyrir veðrun; (25/30)  v/s < 0.54/ 0,50 

       Engin saltáhrif                                     Loft 5 % 

                                                                          Sement: 315/250 kg/m3 

     II. 

       Burðarsteypa, veðurþolin; (30/37)     v/s < 0,50/0.45 

       Verður fyrir saltáhrifum eða miklu   Loft 5 % 

       veðrunarálagi                                     Sement: 350/400 kg/m3 

Raufarsteypa flokkast undir álagsflokk II með mestu steinastærð 9 mm og skal nota í þá steypu 

sérvirk þjálniefni.  (30/37).  Ásteypa á holplötur flokkast undir álagsflokk II með mestu steinastærð 14 

mm.  (30/37) 

   Athugasemdir:   v = vatn (kg/m3) 

                              s = sement (kg/m3) 

LOFTBLENDI 

Loft mælt rétt fyrir niðurlögn (eftir dælingu ef dælt er).  Ef vikið er frá kröfum verður að sýna með 

forprófunum að steypa standist frostþolspróf  NS 209 með 3% NaC1 upplausn.  Er þá miðað við að 

flögnun sé < 0,5 kg/m2  í álagsflokki II og < 1,0 kg/m2 í álagsflokki I. 

ÞJÁLNIEFNI 

Heimilt er að auka sigmál steypu með notkun íblöndunarefna.  Áður en notkun slíkra íblöndunarefna 

hefst skal þó leitað samþykkis eftirlitstmanns. Bannað er að bæta vatni og flotefnum í steypuna eftir 

að hún er komin á verkstað, nema steypan hafi verið sérstaklega framleidd fyrir slíka viðbót og þarf 

það þá að vottast skriflega af framleiðanda steypunnar. 
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STEYPUVINNA 

Áður en steypuvinna hefst skal ganga úr skugga um að tækjakostur sé nægur og í lagi, þannig að ekki 

sé hætta á að tafir eða skortur á tækjum hafi áhrif á gæði steypunnar .  Sem dæmi um þetta skal miða 

við að titrarar á vinnustað séu einn á hverja 3 rúmmetra sem áætlað er að steypa á klst. 

Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll og 

brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við.  

Tillögur um steypuáfanga og steypuskil, umfram það sem sýnt er á teikningum eða til breytinga á 

þeim, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara og eru tillögurnar 

háðar samþykki hans. 

Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur í því sem næst láréttum lögum, ekki þykkri 

en 400-500 mm.  Fallhæð steypu má yfirleitt ekki vera meiri en 2,5 m og skal verktaki nota trektar og 

rennur til að hindra að fall verði hærra.  Þessi búnaður skal vera samþykktur af eftirlitsmanni. 

Steypa frá steypustöð skal vera komin í mót innan 1,5 klst frá því hún var sett í steypubíl. 

TITRUN STEYPU 

Öll steypa skal titruð og skal hvert lag titrað þannig að tryggt sé að æfilegra áhrifa gæti um alla 

steypuna.  Titrunin skal framkvæmd þannig að steypan sígi lóðrétt saman án verulegs hliðarflutnings.  

Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið sem verið er að titra, og um það bil 100-200 mm 

niður í næsta lag fyrir neðan.  Titraranum skal haldið niðri í 5-15 sek. eftir þjálni steypunnar.   Þegar 

steypan við titrarann er orðin gljáandi og loftbólur hættar að koma upp á yfirborðið, skal draga 

titrarann upp.  Áríðandi er að draga hann það hægt upp að holan eftir hann lokist örugglega.  

Hæfilegt er að stinga titraranum í steypuna með 400-500 mm millibili. 

YFIRBORÐSFRÁGANGUR 

Ef ekki er annað tekið fram skulu eftirfarandi kröfur um yfirborðsfrágang uppfylltar: 

Steyptar plötur skulu vera með sterku, sléttu og lokuðu yfirborði og sama á við um fleti á köntum og 

veggjum.  Koma skal steinum í steypunni úr yfirborði hennar og fá í staðinn upp fínefni.  Jafna skal 

yfirborðið með réttskeið og tryggja réttan halla yfirborðsins.  Strjúka skal yfirborð steypunnar með 

stálbretti þannig að yfirborð hennar verði lokað og slétt.  Vatnshalla skal móta um leið og þetta er 

gert þar sem hann á að vera.  Vatnshalli skal vera að lágmarki 10 o/oo. 

Ekki mega frávik vera meiri en 1,5 o/oo.  

Þar sem steypa á ofan á veggi, leggja í gólf o.þ.h. skal yfirborð steypunnar haft gróft svo að góð 

binding náist við það lag sem steypist ofan á. 

AÐHLYNNING  

Til að tryggja að steypan nái tilskyldum gæðum skal verja nýlagða steypu gegn regni, miklum þurrki, 

kulda og hvers konar áraun sem getur haft áhrif á gæði hennar þar til hún hefur náð nægilegum styrk 

til að standast slíka áraun.  Oft má gera þetta með plastyfirbreiðslum á þessu tímabili.  Verktaki ber 

kostnað af yfirbreiðslum o.þ.h. ef á það reynir. 
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STEYPUVINNA Í KULDA  

Að jafnaði skal ekki hefja steypuvinnu ef horfur eru á frosti, og alls ekki nema á vinnustaðnum sé 

fullnægjandi búnaður að dómi eftirlitsmanns til að verja steypuna lægra hitastigi en +2 gr.C, þar til 

hún hefur náð nægilegum styrk til að þola að frjósa. 

Miða skal við að steypa sé orðin frostþolin er hún hefur náð 6 N/mm2 þrýstiþoli (300 mm sívaln.) 

enda sé loftinnihald steypunnar í samræmi við gerðar kröfur.  Að öðru leyti skal um steypuvinnu í 

kulda fylgja R.b blaði, "Vetrarsteypa".   Verktaki ber kostnað af upphitun, yfirbreiðslum, einangrun 

o.þ.h. ef á það reynir. 

RANNSÓKNIR OG ÁBYRGÐ 

Verktaki ber ábyrgð á að reglubundnar prófanir fari fram til að fylgjast með gæðum steypunnar.  

Jafnskjótt og niðurstöður liggja fyrir skal gera viðeigandi ráðstafanir ef í ljós kemur ástæða til, svo sem 

vegna blöndunarhlutfalla steypunnar o.þ.h.  Verktaki skal sjá til þess að eftirlitsmaður geti fylgst með 

öllum prófunum og niðurstöðum þeirra. 

Steypusýni skal taka hvern steypudag, þó ekki minna en eitt sýni úr hverjum 50 m3 af steypu.  Skrá 

skal númer nótu úr viðkomandi steypubíl og staðsetningu steypunnar í mannvirkinu. 

Samhliða sýnatökunni skal mæla sigmál og loftinnihald steypunnar.  Verktaki skrái í dagbók 

upplýsingar um hvenær steypt er, hvað, magn steypu hverju sinni, lofthita, steypuhita og hvenær mót 

eru rifin.  Úttektarseðlar byggingafulltrúa skulu geymdir með þessari dagbók. 

Þegar afhendingarúttekt fer fram skulu lagðar fram allar skýrslur um prófanir á steypu og annað 

viðkomandi framkvæmd verksins sem lýtur að gæðum verksins.  Ef í ljós kemur að steypa hefur ekki 

náð tilskildum styrk, skal þegar í stað taka ákvörðun um hvernig með skuli fara og er verktaki skyldur 

að framkvæma þær úrbætur er verkkaupi ákveður, eða fjarlægja þá steypu sem um ræðir. 

Allt það sem síðar kann að koma í ljós af göllum og rekja má til ófullkominnar steypu skal fara með 

sem dulda galla og er verktaki ábyrgur fyrir þeim, jafnvel þótt verkkaupi hafi áður samþykkt verkið 

eða fallist á úrbótaaðgerðir. 

STEYPUVIÐGERÐIR 

Áhersla er lögð á að öll steypa verði fyrir sem minnstum göllum eða útlitslýtum.  Verði engu að síður 

gallar í steypu skal höggva sl'edka staði upp.  Fara skal að fyrirmælum eftirlitsmanns um brot í kring 

um galla. 

Verktaki skal gera við skemmdir í steypu með viðurkenndum efnum (Epoxy, Semkis, Thoro, Xypex eða 

sambærilegu).  Áður en viðgerð fer fram skal verktaki fá samþykki eftirlitsmanns á þeirri aðferð sem 

hann hyggst nota. 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.  Ekki er dregið af magni vegna járnbendingar, raflagna, innsteyptra hluta, 

kverk- eða kantlista.  Glugga- og dyrop eru dregin frá og önnur op sem eru stærri en 0,1 m2. 
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin, svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna dælingar,  einnig umframmagn vegna rýrnunar, 

skemmda o.þ.h., Einnig sýnataka og prófun á steypunni og steypuviðgerðir ef þeirra er þörf o.s.frv., 

nema annað sé tekið fram. 

 

2.4 Trévirki 

Trévirki skal vera í samræmi við ÍST INSTA 142, Norrænar reglur um styrkleika timburs og NTR, Skjal 

nr. 1:1998 Norrænir gagnvarnarflokkar  (NTR Dokument nr. 1:1998 Nordiske træbeskyttelsesklasser) 

og ÍST EN 15228. 

Trévirki skal vinna í samræmi við teikningar, verklýsingar, magntöluskrá og almennt í samræmi við 

góðar hefðir í trésmíði. 

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Timbur skal vera í samræmi við þær 

kröfur sem fram koma í viðkomandi lið og skal annars ekki vera lakara en í flokki K18, samkvæmt 

stöðlum ÍST INSTA 142.   

Bera skal fúavarnarefni á alla enda og samskeyti.  Bera skal á tvisvar og láta þorna milli umferða.   

Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru leyti skal farið eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

Fótreimar útveggja skulu vera þrýstigagnvarðar í flokki A samkvæmt IST EN 15228. 

Allstaðar þar sem timbur liggur að steypu skal setja ræmu af tjörupappa á milli (400 g/m2 asfalt og 

400 c/m2 pappírsfilt). 

Öll festijárn, boltar og saumur skal vera heitgalvanhúðað. 

Þess skal gætt að verk standist ætíð staðla, lög og reglugerðir. 

 

2.4.1 Timburgrind m/m 600 mm einangrunarfyllt 

Liður þessi felur í sér að leggja til og byggja upp timburgrind útveggja sem reist sé úr timbri af þeirri 

þykkt sem tilgreind er í magnskrá og á teikningum.   

Fótstykki og yfir og undirstykki opa skal vera þrýstigagnvarið samkvæmt ÍST EN 15228.  

Allar samsetningar við undirstykki, gluggaop, dyraop og yfirstykki skal girða. 

Undir fótstykki skal setja 33 cm breiðan tjörupappa sem bretta skal upp með hliðum og leggja undir 

krossvið að utanverðu og undir rakavarnardúkinn að innanverðu. 

Fótstykki grindar er fest við undistöðuna með 12 mm boltum eða snittteinum c/c 60 cm, nema annað 

sé tekið fram í magnskrá eða á teikningum. 

Festingar skulu innreiknaðar í lið þennan.   

Magntölur og einingarverð: 
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Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, fúavörn, festingar, tjörupappi, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og 

skemmda, verkpallar  o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

2.4.2 Þaksperrur 

Liður þessi felur í sér að leggja til og byggja upp timburþak úr 56x300 mm  límtré, sem tilgreind er í 

magnskrá og á teikningum. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, fúavörn, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda, 

verkpallar  o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

   

2.4.3 Krossviður á timburgrind 9 mm 

Liður þessi felur í sér að klæða timburgrind útveggja að utanverðu með 9 mm krossvið. Festa skal 

krossvið með 28/65 saum m/m 150 mm í rakaþolið lím. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, fúavörn, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda, 

verkpallar  o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

2.4.4 Borðaklæðning á þaksperrur 1x4“ 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir borðaklæðningu á þak í samræmi við magnskrá og 

teikningar.  Um er að ræða furuborð 25 x 150 mm.  Heimilt er að nota borð sem hafa verið notuð sem 

mótaviður ef það er tekið fram í magnskrá og að borðin séu heil og óklofin.  Klæðningin skal negld í 

hverja sperru með galvanhúðuðum saum 31/80. Í kringum loftunartúður skal borðaklæðning vera 

gisin til að mynd hringrás fyrir loftun þaks. 

Hvert borð neglist í hverja sperru í samræmi við eftirfarandi:  
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     Á úthornum húss, 1,5 x 1,5 m.:  5 stk.  

     Meðfram útbrúnum húss, 1,5 m.: 3 stk.  

     Inni á þaki:    3 stk. 

Borð skulu sett saman á sperrum og samsetningar skulu ekki vera fleiri en tvær í röð á sömu sperru 

og minnst eitt heilt borð á milli.  Þess skal gætt að bil sé milli borða ef og þar sem það er sýnt á 

teikningum.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

3 LAGNIR 

3.1 Frárennslislagnir 

Frárennslislagnir skal leggja í samræmi við teikningar, byggingarreglugerð, kafla 14.6 og íslenskan 

staðal ÍST 68 og DS 432.   Öll vinna við lagnir skal vera í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð og skal 

efni og vinna standast staðla, lög og reglugerðir.  

Í byggingarreglugerð er krafa um að byggingarvörur á markaði uppfylli ákvæði reglugerðar um 

viðskipti með byggingarvörur og beri merki þess og vottorð í samræmi við kröfur hennar.  

Framleiðanda eða innflytjenda er skylt að halda skrá yfir öll efni, tæki og byggingarhluta er hann 

hefur á boðstólum og hafa tiltæk afrit af vottorðum eða prófunarskýrslum frá prófunarstofu með 

faggildingu á viðkomandi byggingarsviði, svo m.a. sé unnt á fullnægjandi hátt að meta notkunarsvið 

vörunnar.  Sjá einnig VIII kafla lag nr. 160/2010, viðskipti með byggingarvörur. 

Frárennslislagnir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem fram kemur í magntöluskrá og á teikningum.  

Pípulagningameistari skal kynna sér vel alla uppdrætti af lögnum og fylgjast með því að stokkar og 

raufar sé sett á rétta staði.  Hafi göt ekki verið sett á rétta staði eða þau of þröng, þannig að það þurfi 

að brjóta fyrir lögnum, skal það framkvæmt á kostnað verktaka.   Ósamræmi eða villur á teikningum 

eða í lýsingu skal tilkynna strax og þeirra verður vart og leita skýringa á vafaatriðum. 

Þar sem lagt er í jörð skal sanda umhverfis lögn og ganga frá henni eins og lýst er í verklýsingum fyrir 

lagnir og verklýsingum fyrir jarðvinnu. 

Allar leiðslur skal leggja í beinni línu með jöfnum halla.  Allar stefnubreytingar skal framkvæma með 

formstykkjum.   Stútum á holræsalögnum skal loka með plastlokum.  Lok þessi skulu eigi fjarðlægð 

fyrr en stútar hafa verið tengdir við innanhússlögn eða tæki.  
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Inni í húsi skal efri brún múffu vera í hæð við steypt gólf, og aldrei upp úr endanlegu gólfi.  Utanhúss 

skal efri brún múffu alltaf vera amk. 10 cm undir endanlegu jarðvegsyfirborði, þannig að múffan verði 

aldri sýnileg. 

Fylgja skal kröfum eldvarnareftirlits um frágang þar sem lagnir liggja milli brunahólfa, m.a. með því að 

nota eldvarnarkítti. 

Frávik frá uppgefnum hæðarkótum á frárennslislögnum í jörðu og brunnum má ekki vera meira en +/- 

10 mm. 

Aldrei má hylja lagnir fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang þeirra og viðkomandi yfirvöld 

hafa tekið þær út. 

Aldrei má skola af áhöldum eða vélum niður í fráveitulögnina og er verktaki ábyrgur fyrir því að pípur 

séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. 

Nota má önnur efni eða aðra hluti en fram kemur í verklýsingum og magnskrá, samþykki verkkaupi 

svo, enda sé um sambærilega hluti að ræða.  

Þegar verki er lokið skal verktaki leggja fram eitt sett af öllum teikningum þar sem sýndar eru allar 

breytingar og frávik, frá gildandi teikningum hönnuðar. 

 

3.1.1 Frárennslislagnir 100 mm PVC 

Liður þessi felur í sér að leggja til og leggja lagnir úr stífu PVC-plasti af viðurkenndri gerð, af þeirri 

stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningum.  Samskeyti eru þétt með þar til gerðum 

gúmmíhringjum.  

Lagnir skal leggja í þjappaðan sand a.m.k. 150 mm, vandlega þjappað, og lagðar þannig að þær hvíli á 

belgjum en ekki á múffum.  Eftir að pípur hafa verið lagðar skal fylla að þeim með a.m.k. 200 mm 

sandlagi út- og uppfyrir pípur.   

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt kafla 14.6 í byggingarreglugerð.  Vísað er í teikningar, 

magntöluliði og lið 3.1 hér að ofan, um nánari kröfur og útfærslu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. pípur, 

tengistykki, gúmmíhringir  og söndun, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, festingar ef um er að ræða, 

umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun umframefnis hreinsun lagna 

og prófun, nema annað sé tekið fram.  Jarðvinna umfram söndun er ekki með í þessum lið. 
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3.1.2 Regnvatnslögn 100 mm PVC 

Liður þessi felur í sér að leggja til og leggja regn- og hálfrásaðar jarðvatnslagnir úr stífu PVC-plasti af 

viðurkenndri gerð eða barka, af þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningum.     

Yfir lagnir skal setja drenmöl, steinastærð 32 - 50 mm.  Lagþykkt á drenmölinni skal vera minnst 150 

mm yfir og undir lögninni.  Lagnir skal leggja þannig að þær hvíli á belgjum en ekki á múffum, ef um 

slíkt er að ræða.   Ekki mega vera smærri steinar í mölinni sem gætu smogið inn um göt á 

drenlögninni.  Yfir mölina skal síðan setja 1000 mm breiðan jarðvegsdúk af viðurkenndri gerð.  

Jarðvegsdúkinn skal skara um 300 mm á samskeytum.  

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt kafla 14.6 í byggingarreglugerð.  Vísað er í teikningar, 

magntöluliði og lið 3.1 hér að ofan, um nánari kröfur og útfærslu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. pípur, 

tengistykki, gúmmíhringir, söndun og jarðvegsdúkur, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, festingar ef 

um er að ræða, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun 

umframefnis, nema annað sé tekið fram.  Jarðvinna umfram útlsgningu á drenmöl er ekki með í 

þessum lið. 

 

3.1.3 Brunnur 600 mm PEH 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir plastbrunnum af þeirri stærð sem fram kemur í 

magnskrá og á teikningum.   Þeir skulu vera viðurkenndir af byggingaryfirvöldum og frágangur að 

fyrirmælum framleiðanda.   Brunnum skal lokað með plastloki, eftir því sem fram kemur í magnskrá 

og á teikningum.  Í hlið brunna séu þrep til að auðvelda umgang um brunnana. 

Skal verktaki taka tillit til staðsetningar brunnloks í yfirborði þegar hann staðsetur brunn og byggir 

upp.  Lögð er áhersla á þéttleika brunna.  

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt kafla 14.6 í byggingarreglugerð.  Vísað er í teikningar, 

magntöluliði og lið 3.1 hér að ofan, um nánari kröfur og útfærslu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun 

umframefnis, nema annað sé tekið fram.  Jarðvinna umfram söndun er ekki með í þessum lið og 

heldur ekki brunnlok. 
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3.2 Vatnslagnir 

3.2.1 Rör í rör 

Neysluvatnslagnir skal leggja í samræmi við teikningar, byggingarreglugerð kafla 14.6 og íslenskan 

staðal ÍST 67 og DS 439.  Öll vinna við lagnir skal vera í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð og skal 

efni og vinna standast staðla, lög og reglugerðir.  

Í byggingarreglugerð (grein 120) er krafa um að byggingarvörur á markaði uppfylli ákvæði reglugerðar 

um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994 og beri merki og vottorð í samræmi við kröfur hennar.  

Framleiðanda eða innflytjenda er skylt að halda skrá yfir öll efni, tæki og byggingarhluta er hann 

hefur á boðstólum og hafa tiltæk afrit af vottorðum eða prófunarskýrslum frá prófunarstofu með 

faggildingu á viðkomandi byggingarsviði, svo m.a. sé unnt á fullnægjandi hátt að meta notkunarsvið 

vörunnar.  Sjá einnig kafla VIII kafla laga nr. 160/2010, viðskipti með byggingarvörur. 

Lögn skal vera af þeirri gerð og stærð sem fram kemur í magntöluskrá og á teikningum. 

Lögn skal leggja í samræmi við teikningar og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vinna í 

samræmi við góð og fagleg vinnubrögð.  

Pípulagningameistari skal kynna sér vel alla uppdrætti af lögnum og fylgjast með því að stokkar og 

raufar sé sett á rétta staði.  Hafi göt ekki verið sett á rétta staði eða þau of þröng, þannig að það þurfi 

að brjóta fyrir lögnum, skal það framkvæmt á kostnað verktaka.  

Ósamræmi eða villur á teikningum eða í lýsingu skal tilkynna strax og þeirra verður vart og leita 

skýringa á vafaatriðum. 

Nota má önnur efni eða tæki, en fram kemur í verklýsingum eða í magntöluskrá, ef verkkaupi 

samþykkir, enda sé um sambærilegt efni eða tæki að ræða.  Vanti uppá verklýsingar skal nota 

viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. 

Gæta skal þess að prófanir séu gerðar á lögninni og að fylgt sé stöðlum, lögum og reglugerðum í 

öllum tilvikum, ma. að fram fari úttekt á lögninni í samræmi við reglugerðir. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun 

umframefnis, nema annað sé tekið fram. 
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3.3 Hitalagnir 

3.3.1 Gólfhitalagnir 

GÓLFGEISLALÖGN 

Lagnir eru lagða ofan á botnplötu í gólfílögn. Yfirborðshiti á gólfplötu skal vera ekki vera hærri en sem 

nemur 29°c.  Pípurnar skulu þola minnst 40°c. inntakshita.   Pípurnar séu  t.d. af "pex" eða "Varmo" 

gerð, eða sambærilegar, sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir og uppfylla lög og  reglugerðir.  

Festa skal pípur með viðurkenndum festingum.  Mesta fjarlægð milli festinga skal vera 2 m.  Þær 

skulu þola 6,0 bara þrýsting við 50°c í 50 ár.   

Forðast skal samsetningar á pípum, en ef það þarf, skal það gert með suðu.  Sveigja skal pípur fram 

hjá gólfniðurföllum o.þ.h. þó að það sé ekki sýnt á teikningum.  2,5 bar þrýstingur skal vera á pípum 

þegar steypt er yfir þær.  Þegar steypt hefur verið, skal vatnstæma allar slöngur vandlega og gæta 

þess að hvergi sé í þeim vatn sem getur frosið. 

Sé um að ræða fullfrágengna lögn skal þrýstiprófa kerfið með köldu vatni í tveimur áföngum, 

forprófun og aðalprófun.  Í forprófuninni er þrýstingurinn mældur eftir 30 mínútur og aftur eftir 60 

mínútur.  Í upphafi skal þrýstingurinn vera minnst 15 bör eða 1,5 x hámarksvinnuþrýstingur.  Eftir 60 

mínútur má þrýstingurinn mest  hafa fallið um 0,6 bör frá því sem hann var eftir 30 mínútur.   

Aðalprófun hefst 120 mínútum eftir að forprófun lýkur.  Hér má þrýstingurinn mest hafa fallið um 0,2 

bör frá því sem hann var í lok forprófunar.   

Tilkynna skal eftirlitsmanni með eins sólarhrings fyrirvara, hvenær prófun eigi að fara fram. 

DREIFIKISTUR 

Liður þessi innheldur einnig dreifikistur fyrir gólfgeislalögn, eftir því sem við á  þ.e. að leggja þær til 

koma þeim fyrir og tengja eins og teikningar gera ráð fyrir, ef það ekki tilheyrir öðrum þætti verksins.  

Nipplar, stýringar og flæðiglas skulu vera hluti þessa liðar.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. rör, 

tengistykki, festingar og annað sem þarf til að skila fullfrágenginni lögn, vinna, vélar og flutningar, 

umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun umframefnis, einnig prófanir 

á lögn nema annað sé tekið fram. 

 

3.3.2 Ofnar og ofnalagnir 

Ofnar eru af þeirri gerð og stærð sem tilgreind er í magnskrá og á teikningum.  Þeir skulu vera af 

vandaðri gerð sem eftirlitsmaður og byggingaryfirvöld samþykkja og í samræmi við ÍST-69.  Þeir skulu 

vera úr a.m.k. 1,25 mm þykku stáli gerðir fyri 1,0 Mpa (10 bar). þrýsting.  Ofnar skulu koma 
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fullmálaðir með ofnbökuðu lakki frá verksmiðju.  Ofna skal staðsetja þannig á vegg að neðsta brún á 

ofni sé í 100-120 mm hæð frá frágengnu gólfi. 

Fjarðlægð frá frágengnum vegg og að ofni verði 35-50 mm. Ofnar skulu sitja á þar til gerðum 

upphengjum, sem skulu fylgja frá verksmiðju.  Á hvern ofn komi lofttæmingarskrúfa og snúi 

tæmingarop frá vegg. Setja skal stillité á alla ofna og ofnloka samkvæmt því sem tilgreint er í 

ofnaskrá.    

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í stykkjum (stk) eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. ofnar, 

loftskrúfur, stillité, festingar og annar sem tilheyrir ofninum og er ekki talið upp í öðrum liðum, vinna 

við uppsetningu og tengingu, vélar og flutningar og förgun umframefnis nema annað sé tekið fram. 

 

3.4 Hreinlætistæki 

Tæki tengjast við vatnslögn með stopplokum við vegg og við frárennslislögn með sjálfþéttandi 

gúmmíhring eða á þann hátt sem teikningar sýna.   Allur sá búnaður og annar sem þarf til að tengja 

búnað við vatns- og frárennslislögn svo og uppsetning og er hluti af þessu verki, enda ekki tilgreindur 

undir öðrum liðum. 

Öll tæki skal festa tryggilega svo sem með múrboltum í steypta veggi og með veggstoðum, 

lausholtum o.þ.h. eftir því sem við á í létta veggi. 

Stálvaskar skulu vera úr ryðfríu stáli AISI 304. 

Blöndunartæki skulu vera krómuð, einna handar tæki af viðurkenndri gerð.  Hámarkshljóðstig frá 

blöndunartækjum skal uppfylla hljóðflokk 1 samkvæmt VA-flokkun (Sjá RB-reynslublað Nr. 2 1995).  

Öll sýnileg píputengi, vatnslásar og rósettur skulu vera krómuð, að undanskildum vatnslásum eldhús 

og ræstivaska sem skulu vera úr hvítu plasti.   

Stangist lýsing þessi á við magntöluskrá skal magntöluskrá gilda, sama á við um teikningar, en í 

báðum tilvikum skal leita umsagnar eftirlitsmanns.  Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni 

eða tæki sem verkkaupi samþykkir. 

Hitastig í heitum neysluvatnslögnum skal vera 65°c eftir varmaskipti í inntaksrými, en við hvern 

töppunarstað skal hitastigið takmarkað við 38°c nema í eldhúsi og ræstirýmum þar sem hæst 

mögulega hitastig er 65°c. 

Verk skal unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð og skal standast staðla, lög og reglugerðir. 
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3.4.1 Niðurföll 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir niðurföllum með vatnslás af viðurkenndri gerð og af 

þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningum.  Niðurföllum skal komið fyrir og gengið frá 

þeim að fullu þannig að þau vinni rétt.   Álagsflokkur skal vera samkvæmt ÍST EN 124/ÍST EN 1229. 

Sandfang skal vera hluti af niðurföllum komi það fram í magntöluskrá og/eða á teikningum. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar og förgun umframefnis. 

 

3.4.2 Vatnssalerni 

Verktaki leggi til salernisskálar, komi þeim fyrir og tengi.  Þær skulu vera úr hvítu, brenndu postulíni af 

vandaðri gerð og vera samþykktar af verkkaupa.  Efnið skal vera vandað og gallalaust.  Salernisskálar 

skulu vera með lágskolandi skolkassa, harðri setu og loki á lömum.  Hæð á setum skal almennt vera 

400 mm. frá gólfi. 

Vegghengd salerni skulu fest á tilheyrandi burðarvinkla og burðarvinklarnir skulu festir í gólf með 

múrboltum.  Brjóta skal fyrir þeim þar sem gert er ráð fyrir því. 

Þar sem skolkassar skulu vera innbyggðir í vegg skulu salernisskálar og skolkassar festir á 

verksmiðjuframleiddan innbyggðar festiramma, sem skulu festir í gólf með múrboltum.  Skolhnappar 

skulu vera í ramma sem jafnframt skal vera þjónustulúga að vatnstengingu skolkassa. 

Þess skal vel gætt að allar festingar séu tryggar þannig að salernið haggist ekki. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 

salernisskál, skolkassi, tengikrani, seta, festingar og annað sem tilheyrir salernisskálinni og kemur ekki 

fram annarsstaðar, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis. 

 

3.4.3 Handlaug 

Verktaki leggi til, komi fyrir og tengi handlaugar.  Þær skulu vera úr hvítu, brenndu postulíni af 

vandaðri gerð og vera samþykktar af verkkaupa.  Efnið skal vera vandað og gallalaust.  Handlaugar 

skulu vera af þeirri stærð sem fram kemur á teikningum og í magnskrá, með einu gati fyrir 

blöndunartæki.  Ef stærð kemur ekki fram skal miða við stærðina 400x600 mm. 
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Festingar fyrir handlaugar skulu vera krómaðir vinklar úr smíðajárni eða sambærilegt og þannig fest 

að hvorki sligist eða lyftist þó töluvert sé reynt á þær. Botnventlar handlauga skulu vera með 

innbyggðum botnloka.  Vatnslásar handlauga og botnstykki skulu vera krómaðir.   

Blöndunartæki skulu vera krómuð, borðtæki með innbyggðu yfirhitaöryggi við 38 - 40°.  Rennsli 

blöndunartækja skal vera 0,1 l/s. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 

handlaug, blöndunartæki, botnloki, vatnslás, festingar og annað sem tilheyrir handlauginni og kemur 

ekki fram annarsstaðar, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis. 

 

3.4.4 Eldhúsvaskur 

Verktaki leggi til, komi fyrir stálvaski í eldhúsinnréttingu og tengi.  Stálvaskur skal vera úr ryðfríu stáli 

AISI 304.  (króm, nikkel, stáli 18/8 eða öðru jafngóðu).  Honum skal fylgja vatnslás.   

Ef ekkert annað kemur fram skal vaskur þessi vera með tveimur hólfum og skal rist vera í minna 

hólfinu, en botnventill með keðju og tappa í hinu.  Milli hólfanna skal vera yfirfallskantur.  Vatnslásar 

eldhúsvaska skulu vera úr hvítu plasti. 

Blöndunartæki fyrir eldhúsvaska skulu vera borðtæki með sveiflustút.  Blöndunartæki skulu vera 

krómuð með rennslið 0,2 l/s. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. vaskur, 

blöndunartæki, botnloki, vatnslás, festingar og annað sem tilheyrir vaskinum og kemur ekki fram 

annarsstaðar, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis. 

 

3.4.5 Heitur pottur 

Verktaki leggi til og komi fyrir heitum potti á lóð. Heitur rafmagns kindur pottur meðvottuðum og 

viðurkenndum dælu- og hreinsibúnaði. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. vaskur, 

blöndunartæki, botnloki, vatnslás, festingar og annað sem tilheyrir pottinum og kemur ekki fram 

annarsstaðar, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis. 

 

3.4.6 Rætivaskur 

Verktaki leggi til, komi fyrir skolvaski í og tengir.  Hann skal vera úr ryðfríu stáli (króm, nikkel, stáli 

18/8 eða öðru jafngóðu). Honum skal fylgja vatnslás.  Vaskur þessi skal vera veggfestur. 

Ef ekkert annað kemur fram, skal vaskur þessi vera með botnventli, keðju og tappa eða loku, vera af 

stærðinni 550 x 450 mm, með krómuð veggblöndunartæki með 150 mm sveiflustút og grind fyrir 

fötu.  Blöndunartæki skulu vera með rennslið 0,2 l/s. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. vaskur, 

blöndunartæki, botnloki, vatnslás, fötugrind, festingar og annað sem tilheyrir vaskinum og kemur ekki 

fram annarsstaðar, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis. 

 

4 RAFKERFI 

4.1 Raflagnir í steypu 

Verktaki skal leggja til og leggja inntakspípur/ídráttarpípur fyrir rafmagn, síma og annað sem fram 

kemur á teikningum og tilheyrir t.d. raforkuvirkinu.  Skulu pípur vera plastpípur af þeirri gerð sem 

fram kemur í magnskrá.   

Verktaki sér um að leggja pípurnar samkvæmt uppdrætti í viðkomandi töflur eða kassa. Vanda skal 

beygjur upp í töflur og kassa.  Þar sem pípurnar koma út úr sökkli hússins skulu þær vera 60 cm undir 

endanlegu jarðvegsyfirborði og leggist í sandlag.  Beint yfir pípur skal leggja krómgulan plastborða, þó 

ekki nær þeim en 30 cm. Borði þessi skal vera innifalinn í verði pípanna.  

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar og förgun umframefnis. 
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4.1.1 Pípur í steypu 

Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð.  Samskeyti pípna skulu sett saman með 

plasthólkum með málmfjöður í.  Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að einangrun 

tauga geti ekki skaddast innaní pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum.   

Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja töflustúta (t.d."Fibo").   Til varnar 

óhreinindum skal öllum pípum upp úr loftum og veggjum lokað með þar til gerðum plasttappa um 

leið og þær eru lagðar.  Verja þarf samskeytibúnað þannig, að steypa geti ekki gengið inn í pípur eða 

dósir þegar múrað eða steypt er.  

Festa skal pípur með hæfilegu millibili í bendistáli þannig að þær hreyfist ekki til þegar verið er að 

leggja niður steypu. þar sem pípur lágspennu (220 V) og smáspennulagna (sími, dyrasími), koma hlið 

við hlið upp úr loftum eða veggjum, skulu þær merktar þannig, að auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi hver 

pípa tilheyrir. 

Vanda verður alla ísetningu klossa svo að endanleg hæð dósa verði rétt.  Fjarlægja skal alla klossa úr 

steypu áður en fokheldisvottorð fer fram. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einigarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og 

flutningar og förgun umframefnis. 

 

4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 

4.2.1 Pípur í létta veggi 

Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð.  Samskeyti pípna skulu sett saman með 

plasthólkum með málmfjöður í.  Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að einangrun 

tauga geti ekki skaddast innaní pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum. 

Pípur sem lagðar verða í veggi með blikkstoðum o.þ.h. skulu vera vel festar.   

Þá skal þess vandlega gætt, að hljóðeinangrun í milliveggjum skaddist ekki við lagningu pípna.  

Þar sem pípur lágspennu (220 V) og smáspennulagna (sími, dyrasími), koma hlið við hlið skulu þær 

merktar þannig, að auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi hver pípa tilheyrir.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar og förgun umframefnis. 
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4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 

4.3.1 Tengla- og rofadósir 

Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða lampa.  Rofa og 

tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir viðkomandi tæki.  Allar dósir skulu vera sléttar við endanlegan 

flöt.  Dósir utanhúss skulu vera vatnshelda trefjaplastdósir. 

Öllum dósum ber að skila með loki eða tæki, eins og við á hverju sinni. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram 

kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar og förgun umframefnis. 

 

4.3.2 Ídráttur 

Ídráttur, tenglar, rofar o.þ.h. skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í 

magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg 

vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.  

Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur.  

Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara.  Fá skal 

samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum. 

Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila 

verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok.  Gæði leiðréttinganna skal 

vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit. 

Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta 

þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til. 

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 eða tæki sem verkkaupi samþykkir. 

REGLUGERÐIR 

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. 

Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa 

viðurkennir.  Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC.  Sérstaklega skal tekið fram að 

plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC. 
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Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu og tilkynnir 

verkið til orkuveitu samkvæmt reglum þar um. 

Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landsíma Íslands og Vinnueftirlits 

ríkisins um frágang lagna og búnaðar. 

EFTIRLIT 

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og 

tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:  

 a)  Þegar gengið hefur verið frá ídrætti og tengingum í töflum og dósum, áður en töflukössum 

og  dósum er lokað. 

 b)  Verkið er tilbúið til fullnaðarúttektar. 

SAMRÆMING VERKA 

Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu.   

Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks sem binda aðrar framkvæmdir í húsinu, 

þannig að sem minnst standi á raflögnum. 

PROFANIR OG UTTEKT 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum atriðum.   

Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  Fullnaðarúttekt orkuveitu skal lokið, 

þegar verkið er afhent verkkaupa. 

VINNULAGNIR 

Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu 

hússins. 

SNERTISPENNUVARNIR 

Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri 

marklekastraum en 0,5 amper.  

Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í bilanatilvikum geti ekki orðið hærri en 

50 volt.  

Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður 

allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá meðferð sem vænta má 

jafnt utan húss sem innan.  

Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu.  Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna, tækja og 

búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á sama 

hátt og innan sömu pípu eða kápu og straumfarataugar.  
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Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri alpóla aðalrofum.  Sem aðalrofa 

má nota jarðstraumsliða. 

ÚTTEKT 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum atriðum.  

Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Verktki skal sækja um öll tilskylin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd 

verksins. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einigarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og 

flutningar og förgun umframefnis. 

 

4.4 Lampabúnaður 

Lampar, tæki o.þ.h. skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og 

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög 

og reglugerðir.  

Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur.  

Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara.  Fá skal 

samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.   

Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila 

verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok.  Gæði leiðréttinganna skal 

vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit.  Ef gerðar 

eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta þarf 

teikningum skal það vera á kostnað verktaka. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til. 

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 eða tæki sem 

verkkaupi samþykkir. 

REGLUGERÐIR 

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.  Raflagnaefni og búnaður þess, 

skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa viðurkennir.  Allt efni og rafbúnaður skal 

fullnægja staðli CEE og IEC.  Sérstaklega skal tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt 

staðli IEC. Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu 

og tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt reglum þar um. 
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Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landsíma Íslands og Vinnueftirlits 

ríkisins um frágang lagna og búnaðar. 

EFTIRLIT 

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og 

tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:  

 a)  þegar gengið hefur verið frá tengingum á lömpum og tækjum. 

 b)  Verkið allt til fullnaðarúttektar. 

SAMRÆMING VERKA 

Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu.  Ber 

verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks sem binda aðrar framkvæmdir í húsinu, 

þannig að sem minnst standi á raflögnum. 

VINNULAGNIR 

Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu 

hússins. 

SNERTISPENNUVARNIR 

Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri 

marklekastraum en 0,5 amper.  Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í 

bilanatilvikum geti ekki orðið hærri en 50 volt.  

Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður 

allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá meðferð sem vænta má 

jafnt utan húss sem innan.  

Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu.   Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna,tækja og 

búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á sama 

hátt og innan sömu pípu eða kápu og straumfarataugar.  

Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri alpóla aðalrofum.  Sem aðalrofa 

má nota jarðstraumsliða. 

ÚTTEKT 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum atriðum.  

Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Verktaki skal sækja um öll tilskylin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd 

verksins. 
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4.5 Lágspennulagnir 

Smáspennu skal vinna samkvæmt teikningum og vera af þeirri stærð og gerð sem þar kemur fram, 

svo og í magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg 

vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.   Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og 

annast samræmingu ef nauðsyn krefur.  Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi 

ákveða eftir hverju skuli fara.  Fá skal samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum. 

Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila 

verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok.  Gæði leiðréttinganna skal 

vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit.  Ef gerðar 

eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta þarf 

teikningum skal það vera á kostnað verktaka. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til. 

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 eða tæki sem 

verkkaupi samþykkir. 

REGLUGERÐIR 

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.  Raflagnaefni og búnaður þess, 

skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa viðurkennir.  Allt efni og rafbúnaður skal 

fullnægja staðli CEE og IEC.  Sérstaklega skal tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt 

staðli IEC.  Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu 

og tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt reglum þar um. 

Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landsíma Íslands og Vinnueftirlits 

ríkisins um frágang lagna og búnaðar. 

EFTIRLIT 

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og 

tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:  

 a)  þegar gengið hefur verið frá tengingum á lágspennutækjum 

 b)  Þegar einstakir þættir verksins eru tilbúnir til úttektar 

 c)   Verkið í heild er tilbúið til úttektar. 

SAMRÆMING VERKA 

Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu.  Ber 

verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks sem binda aðrar framkvæmdir í húsinu, 

þannig að sem minnst standi á raflögnum. 
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PRÓFANIR OG ÚTTEKT 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum atriðum.  

Pófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd 

verksins og skrifa undir yfirlýsingu til byggingafulltrúa um verklok á öllum þeim verkum sem  eru á 

hans vegum í verkinu og krafist er slíkrar yfirlýsingar af byggingaryfirvöldum. 

 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

5.1 Múrverk 

5.1.1 Vírhögg og holufyllingar 

Höggva skal burt mótavír, brjóta af og slípa burtu allar nibbur og ójöfnur, brjóta upp steypu- hrúður, 

þar til sést í heila samfellda steypu.  Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að 

höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en gert er við þau. Síðan skal fylla allar holur með múrlögun 

(t.d. 1:2).  Stórar holur og malarhreiður skal fylla í áföngum þannig að góð binding fáist milli steins og 

múrs.  Rétta og jafna skal öll horn og brúnir. Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti 

rýmis.  Að viðgerð lokinni skulu allir fletir holufylltir og fái þá yfirborðsmeðhöndlun sem segir til í 

magnskrá.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar og förgun umframefnis. 

  

5.2 Léttir veggir og klæðningar 

5.2.1 Gifsveggir álprófílar m/m 600 mm 

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 
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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 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.  Grindin er stálgrind og skal 

skrúfa plöturnar á með 3,5/35 mm skrúfum með c/c 150 mm millibili.  Plötur eru tvöfaldar og skal 

skrúfa ytri plötu með 3,5/41 mm.  

Hornskinnur HS29, skulu vera á öllum úthornum til styrktar.  Gifsplötur skal ekki setja upp við lægra 

hitastig en 15°c. 

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 plöurnar 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. 

Magntölur og einingarverð: 

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. 

 



BI LOK-1006 

 

Skýrsla bls. 36 

 

5.3 Málun 

5.3.1 Sandspartl á gifs- og steinveggi 

Sandspörtlun skal gera þannig að fyrst er höggvinn vír ef um er að ræða, brotnar burtu allar nibbur og 

ójöfnur og flöturinn slípaður, spartlað í og pússað slétt og síðan úðað yfir með sandspartli. 

Sandspartla skal sem hér segir: 

 1)   Steinslípun og viðgerðir 

 2)   Sandspartla einu sinni og filtera. 

 3)   Blettspartla eða holufylla með sandspartli og slípa lauslega. 

 4)   Úða sandspartli, af þeim grófleika sem verkkaupi samþykkir yfir flötinn, þannig að jöfn og 

falleg áferð náist. 

Sandspartl skal vera unnið úr hvítum marmara og skal vera án óhreininda, glertrefja, asbests eða 

kalks.  Sandspartlið skal bindast vel við þann flöt sem það er sett á og rýrna <1 mm í 2 mm lagþykkt.  

Kornastærð skal vera 0-0,3 mm.   

Magntölur og einingarverð: 

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

 

5.3.2 Sandspartl í loft 

Sjá lið 5.3.1 hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð: 

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

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

flutningar og vinnupallar.  Einnig brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

5.3.3 Máling útveggja og lofta 

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir og rakastig í múrhúðun undir 2%.  

Slétt sandspartl skal mála á eftirfarandi hátt.: 

-   Slípa lauslega. 
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-   Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1 hl. vatnsþynnanlegri plastmálningu, 1 hl. 

    herðir og 1 hl. vatns. 

-   Blettaspörtlun, slípun og blettamálun milli umferða eftir þörfum. 

-   Málun með vatnsþynnanlegri plastmálningu.  Gljái 20% ef um er að ræða eldhús, böð, 

    snyrtingar, þvottahús eða skyld rými, annars 10%.  Fjöldi umferða samkvæmt magnskrá. 

Magntölur og einingarverð: 

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 Innréttingar 

5.4.1 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.  

Borðplata er 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.  

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í heild  eins og það kemur fyrir í hlutateikningum af eldhúsi. 

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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5.4.2 Fataskápur tvöfaldur 

Tréverk fataskápa og annarra skápa sem eru undir þessum lið, 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 

þremur yfirferðum af 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 og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja má af teikningum.    

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

flutningar.  Einnig brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

5.4.3 Fataskápur fjórfaldur 

Sjá lið 5.4.2 hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja má af teikningum.    

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

flutningar.  Einnig brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

5.4.4 Baðinnrétting 

Tréverk baðinnréttinga skal vera fyrsta flokks og þurrkað, rakastig 8-11%.  Spónaplötur skulu vera 

með rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. Skápar og hillur í baðherbergi 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 með 

þremur yfirferðum af glæru, hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð.  Gæta skal þess við 
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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 í magnskrá og/eða efnis-og litaskrá.  

Borðplata er úr límtré (sjá efnis- og litaskrá), skal borðplata ekki vera olíuborin fyrir uppsetningu.  

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. 

Magntölur og einingarverð: 

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 Innihurðir 

5.5.1 Innhurðir 

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. 

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 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 hurðir að ræða skal hún vera úr samlímdum spónaplötum, 10+18+10 mm., 

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. 
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Hurðarkarma skal festa í hliðarstykkjum 20 cm frá neðri brún og síðan með 40 cm millibili, með 

undirsinkuðum galvaniseruðum100 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 urethanfrauði. 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, 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, td 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 og einingarverð: 

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. 

 

5.5.2 Rennihurðir 

Sjá lið 5.5.1 hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð: 

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. 

 

5.6 Gólfefni 

5.6.1 Parket 

Parket er samkvæmt efnis- og litaval verkkaupa. 

Magntölur og einingarverð: 

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. 
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5.6.2 Flísar 

Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í 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 ca: 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.    

Magntölur og einingarverð: 

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 bílgeymslugólf 

Sjá lið 5.6.2 hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð: 

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. 

 

5.7 Flísalögn 

5.7.1 Flísar við votrými 

Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í 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. 
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Magntölur og einingarverð: 

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.. 

 

6 LAUS BÚNAÐUR 

6.1 Laus búnaður 

6.1.1 Slökkvitæki og læstur lyfjaskápur 

Verktaki skal útvega og koma fyrir slökkvitæki og læstum lyfjaskáp í eldhúsinnréttingu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má af teikningum. 

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

flutningar. 

 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.1 Múrverk 

7.1.1 Vírhögg og holufyllingar 

Af veggjum/sökklum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi minnst 20 

mm inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu.  Verktaki skal 

ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en gert er 

við þau.  Síðan skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2), Waterplug frá Toro, Xypex eða 

sambærilegu.  Stórar holur og malarhreiður skulu fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli 

steins og múrs.  Að viðgerð lokinni skulu allir útveggir/sökklar holufylltir.   

Magntölur og einingarverð: 

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

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

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

flutningar.  Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og 

brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv.  Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo 

sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 
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7.2 Trésmíði 

7.2.1 Ísetting glugga og hurða 

Liður þessi felur í sér að setja glugga og hurðir í steypta útveggi sem settir eru í eftir að veggir hafa 

verið steyptir.  Karmarnir eru festir með múrboltum M10 c/c 500 mm. Fyrsta festing skal vera 150 

mm frá horni.  Stuðningsklossa skal setja við festingar og undir alla lóðrétta pósta.  Yfir alla bolta skal 

sponsa.  Rifur milli karma og steins skal þétta með tróði og areofil svampi og kýttað yfir með 

epoxykítti.   

MAGNTÖLUR: 

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

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. ísetningarefni, vinna, 

vélar og flutningar.  Einnig festingar, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

7.2.2 Ál undirkerfi 

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

skal vera úr áli, eftir því hvað fram kemur á teikningum.  Ef ekkert er tekið fram um efnið skal það 

vera úr sama efni og klæðningin, til að ekki komi til rafspenna sem myndast getur milli ólíkra efna.   

Kerfi þetta byggir á teikningum arkitekta og verkfræðinga hvað varðar útlit og styrkleika. 

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

festast á steypta veggi með 8x75 mm. heitgalvanhúðuðum múrboltum.  Við borun vegna festinga skal 

þess gætt að blása öllu ryki úr gati til að ná mögulegri hámarksfestingu.  Á milli knektis og steypu skal 

setja asfaltpappa.   Þegar lokið er að stilla knekti af, skal fullherða múrbolta í samræmi við leyfilega 

herslu múrbolta, uppgefna af framleiðenda.  Lóðréttir T-leiðarar 90/50/2 mm. skrúfast á áðurnefnd 

knekti þar sem plötur koma saman og vinklar 50/50/2 mm. skrúfast á áðurnefnd knekti á miðjusvæði 

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

mm. ryðfrírri (A4) borskrúfu í miðjugat á knekti úr ryðfríu A4-stáli.  Leiðara skal síðan festa með tveim 

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

þarf að gæta vel að því að hindra ekki þensluhreyfingar álsins. 

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

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

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

eða festingum en hér koma fram þá ráða þau fyrirmæli.  Einnig skal athuga að ef framleiðandi 

kerfisins fyrirskipar aðra útfærsl á kerfinu, þá skal hún ráða eftir samþykki eftirlitsaðila.  Mál skulu 

tekin á staðnum. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. 
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

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

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.3 Steinull 100 mm 80 kg/m3, fest með díblum 

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

mest í heilum plötum. 

EINANGRUN FEST MEÐ DÍBLUM 

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

Einangun skal festa með díblum af þeirri gerð sem framleiðandi einangrunar mælir fyrir um og með 

þeim fjölda sem fram kemur á teikningum.  Einangrun er fest upp með múrtöppum, díblum.  Þrýsta 

skal plötum þétt saman á samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 

einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum.  Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar 

sem hún skerst í sundur þannig að hvergi myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  Ef bil 

myndast skal fylla í það með steinullareinangrun. 

DÍBLAR TIL FESTINGAR Á EINANGRUN 

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

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

 Þykkt einangrunar:               Lengd díbla: 

 100 mm                                155 mm 

 

Ef ekki er annað tekið fram á teikningum skal gera ráð fyrir að meðaltali 10 stk. í hverja plötu 

(70x1810 mm.) eða u.þ.b. 8 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu.  Við borun á götum fyrir díblana skal nota 

bor sem er með 1 mm minna þvermál en leggur múrdíbilsins.  Bora skal götin a.m.k. 20 mm lengra en 

leggur múrdíbilsins gengur inn í steypuna.  Díblana skal síðan skrúfa fasta t.d. með borvél.  Yfirborð 

flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana.  

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

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

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

úthorni, í kverk eða á fleti skal setja aukalega múrtappa á kanta þannig að ekki verði meira en 300 

mm milli múrtappa.  Á mjóum flötum skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 

Magntölur og einingarverð: 

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

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

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

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
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7.2.4 Áfellur og horn 

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

sem fram kemur á teikningum.  Áfellurnar samþykkist af eftirlitsmanni.  Gluggaáfellur og horn skulu 

vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning nema annað sé tekið fram.  Við uppsetningu skal 

fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal þess, að efni undir klæðningu skemmist ekki við 

uppsetningu svo og yfirborðshúð áfella og horna.  Efni skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má 

skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu klæðningar þ.e. 

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

myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu.  Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli 

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

Magntölur og einingarverð: 

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

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

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

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.5 Ál klæðning 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp álklæðningu, samkvæmt teikningum, verklýsingu 

þessari og efnis- og litaskrá.  Yfirborðshúð skal vera tveggja laga PVf2 innbrennd ef ekki er annað 

tekið fram og þykkt yfirborðshúðar 25 my að utan á meðan bakhlið skal verja með lakki sem er 

minnst 3 my að þykkt.  Framhlið skal verja með UV-þolinni himnu til hlífðar eftir því sem við á, sem 

skal draga af eftir uppsetningu.   

Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal þess, að efni undir klæðningu 

skemmist ekki við uppsetningu, svo og yfirborðshúð klæðningar. Nota skal fylgihluti eins og 

dropalista, áfellur, vatnsbretti, hliðar- og karmstykki í samræmi við teikningar og klæðningu. 

Frágangur skal vera eins og fram kemur á sérteikningum og setja skal þéttingar og 

músanet/gataplötur þar sem sýnt er á þessum sérteikningum.  Álið skal klippt með klippum eða 

nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu 

klæðningar þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c.  Gæta skal þess sérstaklega við vinnu 

þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu.   Stangist þessi lýsing á 

við fyrirmæli framleiðenda álklæðningar í einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann 

verkkaupa sem sker úr.  Nákvæmniskröfur eru +/- 2 mm.  Klæðning skal samþykkjast af eftirlitsmanni.  

Mál skulu tekin á staðnum. 

Grind undir klæðningu er ekki með í þessum lið. 

Klæðning sakl lögð af fagmönnum, sem annast haf slíka klæðningu áður og skal lögnin útfærð í 

samræmi við teikningar arkitekta og í nánu samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Álklæðning skal uppfylla þær kröfur sem koma fram í gr. 8.4.3 og 8.4.4. í byggingarreglugerð.  
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KLÆÐNING FEST Á KLÆÐNINGARKERFI 

Klæðningin festist á festingakerfi með hnoðum 5,5 x 19 mm eða skrúfum sem gerð er fyrir 

klæðninguna, eftir nánari forsögn framleiðanda klæðningarinnar.  eða á annan hátt sem teikningar 

segja til um.  Ef notuð eru draghnoð í álklæðningu skulu þau vera af gerðinni "bulb tite aluminium 

rivet" frá Armco eða sambærilegt.  Þéttleiki festinga skal vera eftir forsögn burðarþolshönnuðar eða 

eftirlitsmanns. 

Magntölur og einingarverð: 

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

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

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

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.2.6 Sorpskýli þrefalt 

Verktaki skal útvega og setja upp sorpskýli samkvæmt hlutateikningum hönnuða. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu. 

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

sem til verksins þarf. 

 

7.2.7 Gluggar 

Í glugga- og hurðakarma skal nota  ál-tré.  Gluggar skulu vera samsettir og uppsettir með öllum þeim 

festingum, þéttingum og öðru sem þarf til fullnaðarfrágangs verksins.  Gluggar skulu vera fullglerjaðir.  

Allir þéttilistar sem tilheyra álgluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda 

gluggakerfis.  Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi í sama fleti og myndi 

samfellda þéttingu.  Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. 

Verktaki skal burðarþolshanna alla álprófíla í húsinu.  Álprofílar skulu uppfylla þær álagskröfur sem 

fram koma í ÍST INSTA 142.  Grunngildi vindálags reiknast sem: q= 2,0 kN/m2.  Verktaki skal leggja 

fram fullnægjandi gögn og útreikninga til yfirferðar verkfræðinga sem sýna hvernig þessi ákvæði 

verða uppfyllt.  Álprófílar skulu hafa heilt fals og drenkerfi að innan.  Álkerfið skal hafa samtengt 

drenkerfi fyrir lóðrétta og lárétta prófíla og skal vera með "slitinni kuldabrú".  Einangrunargildi glugga 

og hurðarkarma skal ekki vera hærra en Kw=3,0.  Ál í gluggaprófílum skal vera úr málmblöndu A/MgSi 

0,5 F22. 

A.m.k. fimm ára ábyrgð skal vera á gluggakerfi og öllum frágangi þess og skal verktaki leggja fram 

vottorð frá álgluggaframleiðanda um ábyrgð hans.  
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Fastir gluggar og opnanlegir falla undir þennan lið svo og hurðir eftir því sem við á.  Öll járn á 

opnanleg fög og hurðir skulu vera innifalin í lið þessum.  Álhurðir skulu vera með vönduðum 

hurðarpumpum eftir því sem fram kemur á teikningum. 

Ef fram kemur í magntöluskrá að nota megi tré að hluta í gluggakerfi skal það vera í innri hluta 

gluggans og skal verktaki leggja fram teikningar sem sýni samsetningu trés og áls.  

Eftir uppsetningu skal skal hreinsa öll óhreinindi af málminum og fjarlægja og ganga frá umhverfi án 

ummerkja. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning er 

innifalið í þessum lið. 

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.  Einnig vinnupallar ef 

ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

 

7.2.8 Hurðir 

Sjá lið 7.2.7 hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning er 

innifalið í þessum lið. 

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.  Einnig vinnupallar ef 

ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 

8.1 Jarðvinna 

8.1.1 Gróf jafna lóð 

Til jöfnunar á lóð skal notast við uppgrafið efni úr húsgrunni, gangstéttum og bílastæðum.  Hæð við 

hús skal þó vera 100-250 mm. undir uppgefinni endanlegri hæð á lóð.   

Magntölur og einingarverð: 

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. vinna, vélar og 

flutningar. 
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8.1.2 Sandur jafnaður og þjappaður 10 cm 

Ofan á þjappaða fyllingu skal setja 100 mm. af sandi.  Sandur þessi skal ná 200 mm. út fyrir 

fyrirhugaðar gangstéttarbrúnir.  Hvergi má lagið vera þynnra en 80 mm. fullþjappað.  Sand skal 

þjappa við heppilegt rakastig, þjöppun (modified proctor) skal vera 100%.   

Magntölur og einingarverð: 

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

þeirrar stéttar sem leggja á ofan á sandinn.    

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

flutningar.  Einnig rýrnun og brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

8.2 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir 

8.2.1 Snjóbræðslulagnir 

Lögð skal snjóbræðslulögn þar sem sýnt er á teikningum og koma fyrir stjórntækjum og tengja eins og 

þar kemur fram.  Miða skal við að hver slaufa fari ekki yfir 200 m. og setja skal stillité á hverja slaufu 

til að tryggja jafnt rennsli í þeim.   

Á stofnlagnir skal setja stilliloka og þær skulu lagðar þannig að 140 mm. séu á milli þeirra.  Undir 

stofnlögnum skal vera 100 mm. sandlag og amk. jafnþykkt sandlag yfir stofnlögnum. 

Snjóbræðslulögn skal leggja með 250 mm. bili milli pípna og til að tryggja rétt bil skal setja á þær þar 

til gerðar klemmur með mest 2,5 m. millibili.  Undir snjóbræðslulögn skal fyrst leggja út ca 20 mm. 

sandlag ofan á burðarlag og þjappa.  Þá skulu pípur lagðar út og síðan sett sandlag til viðbótar og 

þjappað þannig að sandlag yfir pípum sé 25-35 mm.  Sandur skal vera harpaður með ávölum kornum 

og samþykkjast af verkkaupa.  Ekki má tengja saman plaströr sem síðan verða hulin.  Þegar unnið er 

að útlagningu og þjöppun á sandi skulu pípur vera undir 3 bara þrýstingi.  Sveigja skal lögn fram hjá 

niðurföllum, brunnum o.þ.h. þó að það sé ekki sýnt á teikningum. 

Pípur, bæði í snjóbræðslulögn og stofnlögnum skulu vera úr polypropylen (PP), polybuthylen(PB), 

PEM eða PEX eftir því sem fram kemur í magnskrá.  Þrýstiþol pípna skal vera 10 bar við 60 gr. C miðað 

við 50 ára endingu og brotöryggi.   

Tengistykki skulu vera úr kopar.  Magn og stærð lagna koma fram í magnskrá. 

Dreifikisur skulu vera forsteyptar með steypujárnsloki og niðurfalli, nema teikningar sýni eitthvað 

annað sem þá skal fara eftir. 

Stilla skal loka kerfisins í samráði við verkkaupa og hönnuði kerfisins og ganga úr skugga um að það 

vinni eins og til er ætlast.  Áður en pípur eru huldar skal þrýstiprófa lagnir með 8 bara þrýstingi.  

Þrýstingur skal vera á kerfinu í 24 klst.  Athuga skal öll samskeyti og ganga úr skugga um að hvergi 

leki.   



BI LOK-1006 

 

Skýrsla bls. 49 

 

Eftir að búið er að leggja pípur og áður en þær eru huldar þarf að verja þær skemmdum og vatn má 

ekki vera í pípum er ef hætta er á frosti.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stútum (stút) eftir því sem fram kemur í magnskrá 

og mæla má eða telja að verki loknu.    

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

flutningar.  Einnig festingar, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

8.3 Raforkuvirki 

8.3.1 Ídráttar rör og ídráttur 

Grafa skal skurði 350 mm. breiða og 550 mm. djúpa miðað við endanlegt yfirborð.  Í botn skurðar skal 

setja 100-150 mm. lag af hörpuðum sandi, kornastærð 0-4 mm.  Þar ofaná strenginn og síðan 

jafnþykkt lag af sandi.  Ofan á sandinn, beint yfir streng skal leggja aðvörunarborða (plastborða), sem 

merktur er jarðstrengur með 2,5 mm. háum stöfum.  Að því loknu skal fylla í skurðinn í endanlega 

yfirborðshæð og þjappa vel.   

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) 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. 

 

8.3.2 Útilýsing 

NIÐURGRAFIN LJÓS 

Grafa skal holu/skurði, af dýptinni 550 mm. miðað við endanlegt yfirborð og koma þar fyrir ljósi og 

streng að því.  Í botn skurðar skal setja 100-150 mm. lag af hörpuðum sandi, kornastærð 0-4 mm.  Þar 

ofaná strenginn og síðan jafnþykkt lag af sandi.   Að því loknu skal fylla í skurðinn og koma ljósinu fyrir 

þannig að það flútti við endanlegt yfirborð og þjappa vel.   Tengja skal ljósið og ganga frá því að fullu 

þannig að það vinni eins og til er ætlast. 

INNFELLD LJÓS 

Koma skal ljósi fyrir þar sem gert hefur verið ráð fyrir því í vegg eða á öðrum stað sem sýnt er á 

teikningum og festa tryggilega, tengja það og ganga frá að fullu þannig að það vinni eins og til er 

ætlast. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu.    
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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.  Pera/ljósgjafi er hluti 

af þessum lið en ekki strengurinn. 

 

8.4 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta 

8.4.1 Hellulögn 

Hellur skulu vera af viðurkenndri gerð.  Þær skulu vera úr sterkri frostþolinni steinsteypu.  Þær skulu 

vera jafnþykkar og ekki undnar.  Þar sem hellur leggjast að kantsteini eða malbikun skulu þær vera 15 

mm hærri og einnig 15 mm hærri en  niðurfallsristar.  Hellur skal saga þar sem þörf er t.d. vegna 

aðlögunar að húsi, stöplum, brunnum, niðurföllum o.þ.h.   

Mesta  frávik frá fyrirhugaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. 

Mesta  frávik frá fyrirhugaðri þykkt skal vera minna en 2 mm. 

Verktaki leggi fram niðurstöðu á styrkleikaprófi á hellum frá viðurkenndum aðila, ef verkkaupi fer 

fram á það. 

Hellur skal leggja í munstur ef teikningar sýna það og í þeim lit sem teikningar kveða á um ef það er 

um að ræða . 

Verkkaupi skal samþykkja hellur áður en þær eru lagðar.  Hellur af þeirri stærð sem kveðið er á um í 

magnskrá, skulu lagðar í fínan sand.  Hellur skal leggja þannig að þær hvíli á öllum fletinum og hvergi 

komi mishæðir á brúnum.  Í millibil skal strá sandi og vökva hann niður í rifurnar strax eftir að hellur 

hafa verið lagðar.  Millibil milli hellna skal vera sem minnst, þó þannig að línur verði beinar.  

Gangstígar skulu vera að breidd eins og sýnt er á lóðarblaði og skulu þeir halla 2% út að köntum, sjá 

lóðarteikningu.  

Þar sem hellur eru í jöðrum t.d. við gras, beð o.þ.h. þar sem hætta er á að þær gangi til, skal leggja 

steypu utan með ystu röð.  Frágangur skal vera þannig að ekki sjáist í steypu þegar frágangi er lokið.  

Leggja skal k10 steypustyrktarjárn í steypu þessa endilangt með hellulögn.  

Magntölur og einingarverð: 

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 og brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

8.5 Gras og gróður 

8.5.1 Garðagrasþökur 

Yfirborð gróðurmoldar skal fínjafna og valta með túnvaltara.  Þess skal gætt vel að hallar séu réttir og 

í samræmi við teikningar, þannig að hvergi geti sest vatn í polla á grassvæðinu.  Valta skal vel yfir með 
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venjulegum túnvaltara, fylla mold í dældir sem þá myndast og endurtaka völtunina.  Losa skal 20-30 

mm með hrífu og þekja síðan með túnþökum.  Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja þau tún, þar 

sem verktaki hyggst taka þökur.  Grasþökur skulu vera gallalausar án mosa og illgresis Þ.e. fífla o.þ.h., 

þær skal leggja þétt og valta síðan yfir með túnvaltara.  Á grasflötina skal bera blandaðan túnáburð 

20-14-14, 20 kg á 100 m2, þegar eftir útlagningu.  Verktaki skal annast grasfleti, vökva og slá, meðan 

þökurnar eru að festa rætur.  Þá skal hann laga gallaða bletti áður en verkið er afhent verkkaupa.  

Grasfleti skal slíta frá húsi og hellum með 150 mm breiðu og 100 mm. þykku perlumalarlagi, og skal 

kostnaður við það vera innifalinn í þessum lið. 

Magntölur og einingarverð: 

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 og brottflutningur og förgun umframefnis. 

 

9 ANNAÐ 

9.1 Annað 

9.1.1 Leiga á mótum og krana 

Hér er um að ræða steypumót og krana sem verktaki ákveður 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.  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 og einingarverð: 

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. 

 

Tilboðsskrá 
Tilboðsblað er staðlað form frá Framkvæmdasýslu ríkisins og fyllt inní einingarverð með tölum úr 

kostnaðaráætlun. (Sjá fylgiskjal 2.) 
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TILBOÐSBLAÐ 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Sölkugata 11, Mosfellsbæ, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
FJÁRHÆÐ 

 0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
 

22.600.000 
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 

 
10.005.000 

2 BURÐARVIRKI 
 

13.839.600 
3 LAGNIR 

 
4.371.000 

4 RAFKERFI 
 

1.938.750 
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

 
12.731.500 

6 LAUS BÚNAÐUR 
 

15.500 
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 
17.068.000 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 
 

2.874.750 
9 ANNAÐ 

 
600.000 

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 86.044.100 

Staður og dagsetning: Mosfellsbær, 27.11.2015  

Nafn bjóðanda og kennitala: Ævar Ingi Pálsson 300783-5389  

Heimilisfang: Asparteig 2, 270 Mosfellsbæ  

Sími: 777-2121  

Netfang: pip@pip.is  

Undirskrift bjóðanda:   

Útboðsnúmer  12345 
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Kostnaðaráætlun 
Kostnaðaráætlun er stöðluð frá Framkvæmdasýslu ríkisins og fyllt er inní einingarverð með tölum frá 

byggingalykli Hannarr Verkfræðistofa. (Sjá fylgiskjal 3.) 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0.1 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
0.1.1 Hönnun 1 heild 3.250.000 3.250.000 
0.1.2 Byggingarstjórn, ráðgjöf og eftirlit 1 heild 2.150.000 2.150.000 

Kafli 0.1 Hönnun og ráðgjöf samtals: 5.400.000 

  

0.2 
LÓÐAR- OG 
GATNAGERÐAGJÖLD 

 0.2.1 Gatnagerða- og byggingargjöld 1 heild 4.550.000 4.550.000 
0.2.2 Lóð og lóðagjöld 1 heild 12.650.000 12.650.000 

Kafli 0.1 Lóðar- og gatnagerðagjöld samtals: 17.200.000 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
1.1 Aðstaða 
1.1.1 Aðstaða og ófyrirséð 1 heild 3.900.000 3.900.000 
1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 heild 1.200.000 1.200.000 
1.1.3 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 110 lm 3.600 396.000 

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 5.496.000 

1.2 Jarðvinna 
1.2.1 Gröftur 

1.2.1.1 Gröftur notaður til fyllinga að húsi og í lóð 300 m³ 900 270.000 
1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 400 m³ 1.400 560.000 
1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 35 lm 7.200 252.000 
1.2.2 Fylling 
1.2.2.1 Fylling undir undirstöður 300 m³ 3.400 1.020.000 
1.2.2.2 Fylling inn í grunn 200 m³ 2.600 520.000 

1.2.2.3 
Fylling í lóð og að undirstöðum með 
uppgröfnu efni 300 m³ 900 270.000 

1.2.2.4 Sandur í kringum snjóbræðslurör 60 lm 7.100 426.000 
1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu 
1.2.3.1 Einangrun sökkla, 75 mm 80 m² 5.200 416.000 
1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 100 mm 250 m² 3.100 775.000 

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 4.509.000 

2 BURÐARVIRKI 
2.1 Steypumót 
2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu 160 m² 7.700 1.232.000 
2.1.2 Mót fyrir veggi og bita 550 m² 6.800 3.740.000 
2.1.3 Mót fyrir loftplötu 180 m² 6.100 1.098.000 

Kafli 2.1 Steypumót samtals: 6.070.000 

2.2 Bendistál 
2.2.1 Steypustyrktarstál - K10 7.350 kg 320 2.352.000 
2.2.2 Steypustyrktarstál - K12 2.100 kg 320 672.000 

Kafli 2.2 Bendistál samtals: 3.024.000 

2.3 Steinsteypa 
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2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-25/30 105 m³ 35.000 3.675.000 
Kafli 2.3 Steinsteypa samtals: 3.675.000 

  2.4 Trévirki 

2.4.1 
Timburgrind m/m 600 mm 
einangrunarfyllt 70 m² 7.100 497.000 

2.4.2 Þaksperrur 120 lm 1.250 150.000 
2.4.3 Krossviður á timburgrind 9 mm 80 m² 4.500 360.000 
2.4.4 Borðaklæðning á þaksperrur 1x4" 53 m² 1.200 63.600 

Kafli 2.5 Trévirki samtals: 1.070.600 

3 LAGNIR 
3.1 Frárennslislagnir 
3.1.1 Frárennslislagnir 100 mm PVC 80 lm 2.200 176.000 
3.1.2 Regnvatnslögn 100 mm PVC 100 lm 2.200 220.000 
3.1.3 Brunnur 600 mm PEH 2 stk 105.000 210.000 

Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals: 606.000 

3.2 Vatnslagnir 
3.2.1 Rör í rör 90 lm 7.000 630.000 

Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals: 630.000 

3.3 Hitalagnir 
3.3.1 Gólfhitalagnir 700 lm 950 665.000 
3.3.2 Ofnar og ofnalagnir 5 stk 36.000 180.000 

Kafli 3.3 Hitalagnir samtals: 845.000 

  3.4 Hreinlætistæki 
3.4.1 Niðurföll 5 stk 18.000 90.000 
3.4.2 Vatnssalerni 2 stk 150.000 300.000 
3.4.3 Handlaug 2 stk 135.000 270.000 
3.4.4 Eldhúsvaskur 1 stk 140.000 140.000 
3.4.5 Heitur pottur 1 stk 1.300.000 1.300.000 
3.4.6 Ræstivaskur 2 stk 95.000 190.000 

Kafli 3.5 Hreinlætistæki samtals: 2.290.000 

4 RAFKERFI 
4.1 Raflagnir í steypu 
4.1.1 Pípur í steypu 
4.1.1.1 Pípur o16 mm 125 lm 550 68.750 
4.1.1.2 Pípur o20 mm 15 lm 700 10.500 
4.1.1.3 Pípur o25 mm 5 lm 800 4.000 

Kafli 4.1 Raflagnir í steypu samtals: 83.250 

4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 
4.2.1 Pípur í létta veggi 
4.2.1.1 Pípur o16 mm 550 lm 550 302.500 
4.2.1.2 Pípur o20 mm 180 stk 700 126.000 

Kafli 4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 
samtals: 428.500 

4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 
4.3.1 Tengla- og rofadósir 200 stk 1.750 350.000 
4.3.2 Ídráttur 2.400 lm 180 432.000 
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Kafli 4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 
samtals: 782.000 

  4.4 Lampabúnaður 
4.4.1 Rafbúnaður 1 heild 320.000 320.000 
4.4.2 Ljósabúnaður 1 heild 150.000 150.000 

Kafli 4.4 Lampabúnaður samtals: 470.000 

  4.5 Lágspennulagnir 
4.5.1 Fjarskiptabúnaður 1 heild 140.000 140.000 
4.5.2 Dyrabúnaður 1 heild 35.000 35.000 

Kafli 4.5 Lágspennulagnir, 
viðvörunarkerfi samtals: 175.000 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
5.1 Múrverk 
5.1.1 Vírhögg og holufyllingar 200 m² 1.250 250.000 

Kafli 5.1 Múrverk samtals: 250.000 

5.2 Léttir veggir og klæðningar 
5.2.1 Gifsveggir álprófílar m/m 600 mm 95 m² 11.400 1.083.000 

Kafli 5.2 Léttir veggir og klæðning 
samtals: 1.083.000 

5.3 Málun 
5.3.1 Sandsparsl á gifs- og steinveggi 445 m² 2.850 1.268.250 
5.3.2 Sandsparsl í loft 170 m² 2.700 459.000 
5.3.3 Máling útveggja og lofta 745 m² 1.250 931.250 

Kafli 5.4 Málun samtals: 2.658.500 

  5.4 Innréttingar 
5.4.1 Elhúsinnrétting 1 lm 1.950.000 1.950.000 
5.4.2 Fataskápur tvöfaldur 2 stk 255.000 510.000 
5.4.3 Fataskápur fjórfaldur 2 stk 380.000 760.000 
5.4.4 Baðinnrétting 2 stk 170.000 340.000 

Kafli 5.5 Innréttingar samtals: 3.560.000 

  5.5 Innihurðir 
5.5.1 Innihurðir 
5.5.1.1 Innihurð 870x2200 mm 6 stk 125.000 750.000 
5.5.1.2 Innihurð 770x2200 mm 1 stk 120.000 120.000 

5.5.2 Rennihurðir 
5.5.2.1 Rennihurð 970x2200 mm 1 stk 135.000 135.000 
5.5.2.2 Rennihurð 870x2200 mm 1 stk 130.000 130.000 

Kafli 5.6 Innihurðir samtals: 1.135.000 

  5.6 Gólfefni 
5.6.1 Parket 32 m² 25.000 800.000 
5.6.2 Flísar 127 m² 15.000 1.905.000 
5.6.3 Flísar á bílgeymslugólf 52 m² 20.000 1.040.000 

Kafli 5.7 Dúklögn og teppi samtals: 3.745.000 

  5.7 Flísalögn 
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5.7.1 Flísar við votrými 10 m² 30.000 300.000 
Kafli 5.7 Flísalögn samtals: 300.000 

6 LAUS BÚNAÐUR 
6.1 Laus búnaður 
6.1.1 Slökkvitæki og læstur lyfjaskápur 1 heild 15.500 15.500 

Kafli 6.1 Laus búnaður samtals: 15.500 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
7.1 Múrhúðun 
7.1.1 Vírhögg og holufyllingar 200 m² 1.250 250.000 

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 250.000 

7.2 Trésmíði 
7.2.1 Ísetting glugga og hurða 96 lm 7.500 720.000 
7.2.2 Ál undirkerfi 200 m² 12.700 2.540.000 

7.2.3 
Steinull 100 mm 80 kg/m3, fest m. 
díbl. 200 m² 5.300 1.060.000 

7.2.4 Áfellur og horn 320 lm 7.200 2.304.000 
7.2.5 Ál klæðning 270 m² 13.200 3.564.000 
7.2.6 Sorpskýli þrefalt 1 stk 210.000 210.000 
7.2.7 Gluggar 
7.2.7.1 GL-01 2 stk 340.000 680.000 
7.2.7.2 GL-02 3 stk 145.000 435.000 
7.2.7.3 GL-03 1 stk 145.000 145.000 
7.2.7.4 GL-04 1 stk 150.000 150.000 
7.2.7.5 GL-05 6 stk 60.000 360.000 
7.2.7.6 GL-06 1 stk 160.000 160.000 

7.2.8 Hurðir 
7.2.8.1 ÚH-01 1 stk 950.000 950.000 
7.2.8.2 RH-01 1 stk 1.050.000 1.050.000 
7.2.8.3 ÚH-02 1 stk 800.000 800.000 
7.2.8.3 ÚH-03 1 stk 800.000 800.000 
7.2.8.4 ÚH-04 1 stk 890.000 890.000 

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 16.818.000 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 
8.1 Jarðvinna 
8.1.1 Gróf jafna lóð 400 m² 1.050 420.000 
8.1.2 Sandur jafnaður og þjappaður 10 cm 125 m² 1.150 143.750 

Kafli 8.1 Jarðvinna samtals: 420.000 

8.2 
Lagnir í jörð, 
snjóbræðslulagnir 

8.2.1 Snjóbræðslulagnir 60 lm 700 42.000 
Kafli 8.3 Lagnir í jörð, 
snjóbræðslulagnir samtals: 42.000 

  8.3 Raforkuvirki 
8.3.1 Ídráttar rör og ídráttur 25 lm 850 21.250 
8.3.2 Útilýsing 12 stk 65.000 780.000 

Kafli 8.4 Raforkuvirki samtals: 801.250 

  

8.4 
Frágangur yfirborðs, gang- 
og akbrauta 
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8.4.1 Hellulögn 125 m² 10.500 1.312.500 
Kafli 8.5 Frágangur yfirborðs, gang- 
og akbrauta samtals: 1.312.500 

  8.5 Gras og gróður 
8.5.1 Garðagrasþökur 260 m² 1.150 299.000 

Kafli 8.6 Gras og gróður samtals: 299.000 

9 ANNAÐ 
9.1 Annað 
9.1.1 Leiga á mótum og krana 2 mánuðir 300.000 600.000 

Kafli 9.1 Annað samtals: 600.000 

Burðarþolsútreikningar 
Í útreikningum fyrir burðaþol var skoðað hvers gerðar timbur í veggstoðum og þaksperrum 

bílgeymslu þyrfti að vera. (Sjá fylgiskjal 4.) 

 

Varmatapsútreikningar 
Orkuþörf hússins til hitunar er reiknuð út í exel skjali með tilliti til kuldaleiðni byggingahluta, sem 

fengið er úr ÍST 66 og frá efnissölum, og nauðsinlegum loftskiptum.  Heildar orkuþörf er tæplega 

13.000 wött á ári. (Sjá fylgiskjal 5.) 
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HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP 

Nr. Skýring:   
 hiti og 

loftskipti             Breidd/                       
  Samverurými       Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar 
  Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál   W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap   á tap loftunartap hitatap     
  m m m m2 (V) m3         frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt             
                    gluggaop   W W   % W W       

1 Heiti Stofa   Loftskipti         35   1445   0 1445   n 1   
            Gólf 0,3 6,3 5,2 32,76 15 147                 
  6,3 5,2 3,5 32,8 114,7 Loft 0,2 6,3 5,2 32,76 35 229                 
            Útveggur 0,39 15,3 3,5 37,92 35 518                 
            Gluggar 1,7 5,9 2,65 15,64 35 930                 
              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   1825         3269       

                                          

                        Aukaálag v/kaldra flata     15   3760 
4 

útveggir 
                                          
2 Heiti Eldhús   Loftskipti         35   852   0 852   n 1   
            Gólf 0,3 5,6 3,45 19,32 15 87                 
  5,6 3,45 3,5 19,3 67,6 Loft 0,2 5,6 3,45 19,32 35 135                 
            Útveggur 0,39 4,8 3,5 16,35 35 223                 
            Gluggi 1,7 0,7 0,65 0,46 35 27                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   472         1324       

                                          

                        Aukaálag v/kaldra flata     9   1444 
2 

útveggir 
                                          
3 Heiti Sjónvarpsherbergi   Loftskipti         35   608   0 608   n 1   
            Gólf 0,3 5,3 2,6 13,78 15 62                 
  5,3 2,6 3,5 13,8 48,2 Loft 0,2 5,3 2,6 13,78 35 96                 
            Útveggur 0,39 10,5 3,5 36,75 35 502                 
            Gluggi 1,7 0,8 2,65 2,12 35 126                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   786         1394       

                                          

                        Aukaálag v/kaldra flata     12   1561 
3 

útveggir 
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4 Heiti Anddyri   Loftskipti         35   237   0 237   n 1   
            Gólf 0,3 3,15 2,6 8,19 15 37                 
  3,15 2,6 2,3 8,2 18,8 Loft 0,2 3,15 2,6 8,19 35 57                 
            Útveggur 0,39 3,15 2,3 5,10 35 70                 
            Hurð 2,3 1 2,15 2,15 35 173                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   337         574       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     6   609 1 útveggur 
                                          
5 Heiti Gestasalerni   Loftskipti         35   131   0 131   n 2   
            Gólf 0,3 1,1 2,05 2,26 15 10                 
  1,1 2,05 2,3 2,3 5,2 Loft 0,2 1,1 2,05 2,26 35 16               
            Útveggur 0,39 2,2 2,3 4,61 35 63                 
            Gluggi 1,7 0,7 0,65 0,46 35 27                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   116         247       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     9   269 2 útveggur 
                                          
6 Heiti Þvottahús   Loftskipti         35 0 183 S 0 183   n 1   
            Gólf 0,3 2,06 3,06 6,30 15 28                 
  2,06 3,06 2,3 6,3 14,5 Loft 0,2 2,06 3,06 6,30 35 44                 
            Útveggur 0,39 3,06 2,3 4,43 35 61                 
            Gluggi 1,7 0,7 0,65 0,46 35 27                 
            Hurð 2,3 1 2,15 2,15 35 173                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   333         516       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     6   547 1 útveggir 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



BI LOK-1006 

 

Skýrsla bls. 60 

 

7 Heiti Geymsla   Loftskipti         35 0 149 S 0 149   n 0,8   
            Gólf 0,3 4,28 1,5 6,42 15 29                 
  4,28 1,5 2,3 6,4 14,8 Loft 0,2 4,28 1,5 6,42 35 45                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   74         223       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     3   229   
                                          
8 Heiti Gangur   Loftskipti         35 0 389 S 0 389   n 0,8   
            Gólf 0,3 11,2 1,5 16,80 15 76                 
  11,2 1,5 2,3 16,8 38,6 Loft 0,2 11,2 1,5 16,80 35 118                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   193         583       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     3   600   
                                          
9 Heiti Baðherbergi   Loftskipti         35   376   0 376   n 2   
            Gólf 0,3 1,1 2,05 2,26 15 10                 
  2,4 2,7 2,3 6,5 14,9 Loft 0,2 1,1 2,05 2,26 35 16               
            Útveggur 0,39 2,4 2,3 2,94 35 40                 
            Gluggi 1,7 0,2 2,15 0,43 35 26                 
            Hurð 2,2 1 2,15 2,15 35 166                 
              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   257         633       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     9   690 2 útveggur 
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10 Heiti Svefnherbergi   Loftskipti         35   247   0 247   n 1   
            Gólf 0,3 3,55 2,4 8,52 15 38                 
  3,55 2,4 2,3 8,5 19,6 Loft 0,2 3,55 2,4 8,52 35 60                 
            Útveggur 0,39 3,3 2,3 4,99 35 68                 
            Gluggar 1,7 2 1,3 2,60 35 155                 
              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   321         568       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     9   619 2 útveggir 
                                          

11 Heiti Svefnherbergi   Loftskipti         35   247   0 247   n 1   
            Gólf 0,3 3,55 2,4 8,52 15 38                 
  3,55 2,4 2,3 8,5 19,6 Loft 0,2 3,55 2,4 8,52 35 60                 
            Útveggur 0,39 2,4 2,3 2,92 35 40                 
            Gluggi 1,7 2 1,3 2,60 35 155                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   293         539       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     6   572 1 útveggir 
                                          

12 Heiti Hjónherbergi   Loftskipti         35   356   0 356   n 1   
            Gólf 0,3 3,55 3,46 12,28 15 55                 
  3,55 3,46 2,3 12,3 28,3 Loft 0,2 3,55 3,46 12,28 35 86                 
            Útveggur 0,39 7,01 2,3 16,12 35 220                 
            Gluggi 1,7 2 1,3 2,60 35 155                 

              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   516         872       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     9   950 2 útveggir 
                                          

13 Heiti Svefnherbergi   Loftskipti         35   299   0 299   n 1   
            Gólf 0,3 3,68 2,8 10,30 15 46                 
  3,68 2,8 2,3 10,3 23,7 Loft 0,2 3,68 2,8 10,30 35 72                 
            Útveggur 0,39 6,48 2,3 12,75 35 174                 
            Gluggi 1,7 1 2,15 2,15 35 128                 
              W/m °C lengd                         
            Kuldabrú           0                 
                    Samtals   421         719       

                                          

                        
Aukaálag v/kaldra 

flata     9   784 2 útveggur 
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Lagnaútreikningar 
Stærðir á lögnum eru valdar út úr hönnunartöflum frá Unipipe og taka mið af notkun. (Sjá fylgiskjal 

6.) 

GÓLFHITATAFLA 40°C 
Slaufa Gólfefni Bili milli röra 

(mm m/m) 
Pípur í slaufu 
(mm) 

Orka 
(watt/m2) 

Yfirborðshiti 
gólfs (°C) 

Heildar 
lengd (m) 

SL-1 Parket 100 20x2,25 98,1 28,8 110 
SL-2 Parket 100 20x2,25 98,1 28,8 112 
SL-3 Parket 100 20x2,25 98,1 28,8 120 
SL-4 Parket 100 20x2,25 98,1 28,8 120 
SL-5 Parket 150 20x2,25 98,1 28,8 92 
SL-6 Flísar 200 14x2 99,8 29 44 
SL-7 Flísar 200 14x2 99,8 29 35 
SL-8 Parket 300 14x2 60,5 25,7 34 
SL-9 Flísar 200 14x2 99,8 29 30 

 

OFNATAFLA 40°C 

Staðsetning nr. magn gerð 
hæð 
(cm) 

breidd 
(cm) orka (wött) 

orkuþörf 
rýmis 

Bílgeymsla 101 1 33 70 180 3932 3859 
Svefnherbergi 102 1 21 70 100 1161 784 
Hjónaherbergi 103 1 11 70 180 1496 950 
Svefnherbergi 104 2 21 70 90 1045 619 
Baðherbergi 105 1 Handkl.ofn 120 60 180 690 

 

NEYSLUVATN 
Böndunartæki 
við- 

Rennsli 
(m/s) 

Stærð pípu 
(mm) 

Magn (stk) 

Skolvaskur 0,2 18x2 2 
Vatnssalerni 0,1 14x2 2 
Eldhúsvaskur 0,3 18x2 1 
Handlaug 0,1 16x2 2 
Heitur pottur 0,2 16x2 1 
Garðkrani 0,3 18x2 1 

 

Þakrennur og niðurföll 
Á efri þaki íbúðarhúss eru fjögur o70 mm niðurföll og fimm á neðra þaki, ákveðið út frá hámarks 

úrkomu og stærð þakflatar. Á bílgeymslu er 100 mm þakrenna og eitt o70 mm niðurfall. (Sjá myndir á 

næstu síðu)
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Loftun þaks 
Samkvæmt byggingarreglugerð þarf loftun timburþaks að vera 1.000 mm2 á hvern m2. Í þessu 

verkefni þarf þá loftun þaks að vera eftirfarandi. 

Þakflötur 53 m2 => 53*1.000 mm2= 53.000 mm2 

Eitt sperrubil 7,15*0,55= 4 m2 

Nota o40 mm lofturnarrör, sem hefur flatarmálið 3,14*202= 1.255 mm2 og geri ráð fyrir 20% afföllum 

af loftstreymi vegna skordýranets 1.255/1,2= 1.005 mm2 

Lágmarks fjöldi loftunar röra í hvert sperrubil er því 4.000/1.005= 4 rör. Heildarloftun miðað við tvö 

rör í hverju sperrubili eða 26 rör í heild og tvær o200mm loftunartúður (3,14*1002) = 26*1.005= 

26.130 mm2 + 31.400 mm2 = 57.530 mm2. 

Umsókn um byggingarleyfi 
Byggingaleyfis umsókn er staðlað skjal frá byggingarfulltrúa í Mosfellsbæ. (Sjá fylgiskjal 7.) 
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Gátlisti byggingarfulltrúa 
Byggingarfulltrúi í Mosfellsbæ býður ekki uppá gátlista á vefsíðu sinni, við gerða aðaluppdráttar var 

stuðst við gátlista frá byggingarfulltrúa í Reykjavík. (Sjá fylgiskjal 8.) 
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Heimildarskrá 
www.ru.is/innranet 

www.byko.is 

www.mos.is 

www.altak.is 

www.hannarr.com 

www.faris.is 

www.mannvirkjastofnun.is 

www.fsr.is 

ÍST-30 

ÍST-66 

ÍST-67 

ÍST-68


