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Formáli 

 

Ég hef stundað nám við Háskólann í Reykjavík frá árinu 2012 og nú, þremur 

árum síðar er komið að því að skila inn þessu lokaverkefni til bakkalárgráðu 

í Byggingafræði. 

Ég vil þakka fjölskyldu og vinum fyrir stuðning meðan á þessari skólagöngu  

stóð. Fyrir það fyrsta vil ég þakka kærustu minni, Örnu Björk Jónsdóttir fyrir 

ómetalegan stuðning öll þessi ár. Foreldrum og tengdaforeldrum vil ég 

þakka fyrir kvatningu og stuðning. Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum 

fyrir og samstarfsfólki mínu hjá Arkís arkitektum. 
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1 Upphaf annar og val á verkefni 

Nemandi hóf leit að verkefni sem væri vænlegt að útfæra sem lokaverkefni 

er hann sinnti sumarstarfi hjá ARKÍS arkitektum. Í upphafi ágústmánaðar var 

komið ágætis safn samkeppnistillagna úr hönnunarsamkepnum 

undanfarinna ára og eftir yfirferð kom í ljós að fáar tillögur voru í þeim 

stærðarflokki sem leitast var eftir, úr þeim sem eftir stóð heillaðist ég af 

Guðríðarkirkju, frá árinu 2006 þar sem mikil ró og einfaldleiki var yfir 

hönnuninni. Kirkjan skiptist í tvo hluta lágreistan hluta sem hýsti skrifstofur, 

geymslu, fjölnotasal, skrúðhús, salerni og háreyst kirkjuskip með glerhjúp 

um sig. Heildarstærð var um 800m². Eftir samþykki arkitekts um að nota 

tilöguna í áfanganum BF-LOK 1010, 2015-3 var farið í það að safna saman 

öllum gögnum sem gerð voru í samkeppninni. Það sem gert hafði verið var 

gróft útlit, grunnmynd og snið. 

Megin burðarvirki hússins var hugsað staðsteypt, einangrað að innan og flatt 

þak með glerhjúp utan um kirkjuskipið. 

 

1.1 Markmið 

Markmið lokaverkefnisins í Byggingafræði er að nota þá þekkingu og reynslu 

sem ég hef náð að öðlast á námsleið minni við skólann, í byggingariðnfræði 

og byggingafræði. Verkefnið verður leyst með hliðsjón af gildandi lögum, 

reglugerðum og stöðlum sem við eiga. Reynt verður að vinna hönnunarferlið 

sem líkast raunverulegu verkefni. Gerð verður teiknistofa sem sér um 

hönnun, verkefnastjórnun og rekstur verkefnis. Gerður verður 

hönnunarsamningur og notast verður við tímaáætlun frá kennara. Reynt 

verður að leysa bygginguna í anda frum hugmynda arkitekts. 
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1.2 Afmörkun og uppskipting verkefnis 

Hér er um að ræða byggingu uppá 800m² og ekki á höndum eins aðila að 

fullhanna mannvirki sem þetta. Því er verkefninu skipt upp í fimm þætti: 

 

1.2.0 Frumhönnun og gagnaöflun 

Búið var að frumhanna mannvirkið. 

 

1.2.1 Forhönnun 

Fengist var við að greina meginþætti byggingarinnar til að tryggja að hún 

uppfyllti staðla og reglugerðir. 

 

1.2.2 Aðaluppdrættir 

Gerðir voru aðaluppdrættir í mælikvarðanum 1:100 og 1:500 og þeir gefnir út 

ásamt tilheyrandi gögnum til opinberra aðila. 

 

1.2.3 Sérteikningar 

Gerðar voru verkteikningar í mælikvarðanum 1:50 ásamt 1:100 og 1:200 þar 

sem við átti. Hlutateikningar voru gerðar í mælikvarða 1:20 og 1:50. 

Deiliteikningar í mælivarða 1:5. 

 

1.2.4 Útboðsgögn 

Útboðsform var gert fyrir kafla 7 frágang utanhúss. Gerðir voru útboðs- og 

verkskilmálar, verklýsingar og magnskrá ásamt kostnaðaráætlun fyrir 

aðstöðu og frágang utanhúss. 
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2 Frumhönnun og gagnaöflun 

 

2.1 Öflun frumgagna til hönnunar 

Byrjað var að afla nauðsynlegra gagna til að hægt væri að fara í hanna. Haft 

var samband við Byggingafulltrúann í Reykjavík. Þar á bæ var lítið að fá 

nema deiliskipulag svæðisins en hæðar og mæliblöð voru ekki til. Eftir 

nokkura daga pressu náði ég að fá mæliblað frá þeim. Farið var í að finna til 

reglugerðir sem við áttu og þær frumskoðaðar.  

2.2 Deiliskipulag 

Kvaðir deiliskipulags Grafarholts svæðis 1 norðurhluti fyrir Kirkjustétt 8 

hljóða svo; að á lóðinni sé kirkja og þar sé að lámarki 50 bílastæði. 

 

2.3 Frumgreiningar 

Farið var yfir hönnun arkitekts og kom þá í ljós ýmsir hlutir sem ekki höfðu 

verið útfærðir eða máttu betur fara. Þar fremst var aðgengi að lofræstirými á 

annari hæð en ekki hafði verið útfært aðgengi að því rými því var sett 

þjónustulúga niður á 1. Hæð og hurð út á þak. Skrúðhús kirkjunar hafði verið 

gluggalaust rými en því var breytt og þrír gluggar settir í skrúðhús. 

Upphafleg hönnun hafði verið að einangra veggi að innan en í dag er það 

varla gert vegna kuldabrúa. Þá var ákveðið að veggir lægri hluta kirkjunar 

yrðu forsteyptar samlokueiningar en kirkjuskipið staðsteypt og einangrað að 

utan. 
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3 Forhönnun 

 

3.1 Rými 

Farið var í að greina rými byggingarinar og borin saman við 

byggingarreglugerð. Kom þá í ljós að þar sem kirkjan er hönnuð árið 2006 

hafði byggingarreglugerðin breyst og þá sérstaklega kafli 6, sem fjallar um 

aðgengismál. Því þurfti að breikka alla ganga úr 1,3m í 1,5 og stækka þurfti 

salerni fyrir hreyfihamlaða.  

 

3.2 Brunavarnir 

Farið var í að lesa saman kafla 9 í byggingarreglugerð og verkefnið. 

Byggingin er í heildina eitt megin brunahólf sem skiptist í eftirfarandi þrjú 

brunahólf, kirkjuskip, fjölnotasalur og loftræstirými á annarri hæð. Ekki þarf 

að hafa sprinklerkerfi því byggingin er minni en 1000m². Nóg er af 

flóttaleiðum í allar áttir og hvergi lengra en 25m í útgang eða annað 

brunahólf.  

 

3.3 Burðarþol 

Eftir að hafa gert frumathugun á kirkjuni fór ég á fund með Eyþóri Rafn 

Þórhallssyni byggingaverkfræðingi. Stærsta burðarþolsvandamálið var í 

kringum stóru felliveggina. Því þar er stór salur sem hafði aðeins stóra 

felliveggi í 14m radíus og þak sem gekk yfir þetta svæði án möguleika á að 

hvíla á burðarvegg í miðju. Því er þakið forsteyptar holplötur. 
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3.4 Lagnir 

Gert er ráð fyrir að skolplagnir séu einu lagnirnar sem ferðist undir plötu, 

aðrar lagnir (heitt og kalt vatn og loftræsting) ferðast með loftum og niður í 

tæki.  

Til upphitunar á húsinu varð fyrir valinu að beita samblöndu af gólfhita, 

ofnum og gólfofnagrifjum, en einnig að loftræsti kerfi hússins styddi við 

upphitun. Kirkjuskip, anddyri og gangar eru með gólfhita. Fjölnotasalur og 

skrifstofur eru með gólfofnakistum vegna stórra gólfsíðra glugga. Veggofnar 

verða í geymslu, salernum og skrúðhúsi. 

 

3.5 Loftræsting 

Loftræstisamstæða verður í 57m² rými á efrihæð fyrir ofan anddyri 

samstæðan mun blása upphituðu lofti inn í bygginguna en draga líka loft úr 

byggingu og kasta því út í glerhjúp sem umlykur kirkjuskip. Lagnir 

loftræstingar liggja með loftum, milli holplatna og kerfislofts. 

 

3.6 Hljóðvist 

Gerð var greining á hljóðvist byggingar samkvæmt 11.kafla 

byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og ÍST 45:2011. Miðað var við kafla 6 og 

10 í ÍST 45. Og léttir veggir ákvarðaðir eftir því. 

 

3.7 Útlitshönnun 

Reynt var að halda sig við upphaflegt útlit arkitekts. Vegna breytinga á 

útveggjum urðu útveggir forsteyptar samlokueiningar. Áferð forsteyptra 

útveggja er hvít meðalgróf steining. Gler í glerhjúp er hálf gegnsægt og 

sandblásið. 
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3.8 Byggingarefni 

Byggingin er að hluta til staðsteypt, einangruð með steinull með álímdu fílti. 

Milliplata er staðsteypt. Þá eru útveggir forsteyptar samlokueiningar, þak er 

forsteyptar holplötur og glerhjúpurinn er úr tvöföldu prófílgleri. 

3.9 Deili 

Vegna uppbyggingar kirkjunar byrjaði ég að hafa samband við framleiðanda 

forsteyptra samlokuveggja og holplatna og fékk frá þeim mikið safn deila 

sem stuðst var við. Þá var einnig handteiknað ofan í þau frágang utanhús. 

Einnig fékkst mikið af deilum frá framleiðanda og söluaðila prófílglerskerfis. 
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4 Aðaluppdrættir 

 

4.1 Almennt um aðaluppdrætti 

Aðaluppdrættir eru í mælikvarða 1:100, þar af er afstöðumynd í mælikvarða 

1:500. Aðaluppdrætti er að finna í viðauka B. 

4.2 Byggingarlýsing 

Byggingarlýsing er skv.4.3.9.gr byggingareglugerðar. 

a) Almenn atriði 

Aðkoma sóknarbarna og starfsmanna er frá Kirkjustétt. Bílastæði eru 

staðsett við  norður hlið kirkjunar en sorpskíli við suðurhlið  

byggingarinnar. 

Byggingin er að stærstum hluta á einni hæð, en með tæknirými 

loftræsingar á annari hæð. 

Aðalinngangur er um forgarð á norðurhlið. 

b) Notkun og starfsemi 

Kirkjstétt 8 mun hýsa Guðríðarkirkju. Í byggingunni verður Kirkjuskip 

sem hægt verður að opna inn í uppskiptanlegan fjölnotasal og 

framreiðslueldhús. Auk þess verður skrifstofuaðstaða fyrir prest, 

aðstoðarprest, tónlistarstjóra, vinnustöðvar í opnu vinnurými og lítil 

salur fyrir félagsstarf.  

Starfsmannafjöldi í byggingunni er breytilegur. Gera má ráð fyrir að 

meðaltali verði 4-5 starfsmenn með fasta viðveru. Við athafnir og aðra 

viðburði má gera ráð fyrir að um 150 manns verði í kirkjuskipi ef 

fjölnotasalur er einnig stólaður upp getur fjöldin farið upp í 310. Gert 

er ráð fyrir læstum munaskápum fyrir starfsmenn. 

c) Helstu stærðir mannvirkis 

Byggingin er einn matshluti. 
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MHL 01  m²  m³ 

Fyrsta hæð  725,6  3684,5 

Önnur hæð 70,5 266,1 

Samtals  796,1  3950,6 

 

d) Stærð lóðar, nýtingarhlutfall og bílastæðabókhald 

Stræð lóðar er6729 m² skv. mæliblaði. 

Nýtingarhlutfall heild mannvirkis 0,118 

Bílastæði á lóð 53 stæði, þar af fyrir hreyfih. 3. 

Bílastæðakrafa skv. Deiliskipulagi er lágmark 50 stæði við kirkjuna. 

e) Burðarvirki 

Húsið er staðsteypt að hluta og forsteyptar einingar að hluta, veggir 

og milliplata kirkjuskips og anddyris eru staðsteypt auk allrar 

botnplötu. Í lægri hluti byggingar eru allir útveggir forsteyptar 

samlokueiningar. allar þakplötur eru úr forsteyptum holplötum með 

járnbentu ásteypulagi. Einangrun er að utanverðu á staðsteypsa 

veggi og á þak. 

f) Frágangur þaka 

Þök byggingarinnar eru viðsnúin. Ofan á þakplötur kemur ásoðið lag 

af asfaltpappa, Steinull að lágmarki 160mm, dúkur og farg. Farg 

þakflata verður möl.  Afvötnun verður í hallandi steinull og regnvatn 

leitt út á við í regnvatnskerfi byggingarinnar. 

g) Frágangur útveggja, efnis- og litaval 

Útveggir Kirkjuskips eru einangraðir að utan með 100mm einangrun 

með álímdu hvítu fílti. Veggir á lægri hluta byggingar er eru forsteyptir 
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samlokuveggir og eru þeir veggir með hvítri steina áferð. Utan um 

kirkjuskips hluta byggingar verður glerveggur úr glerskúffuprófílum. 

 

h) Gluggar og hurðir 

Gert er ráð fyrir verksmiðjuframleiddum ál-tré gluggum og ál-tré 

útihurðum þar sem litur á timbri að innan er hvítt en ál að utan ral 

7016. Gler í byggingunni verður tvöfallt einangrunargler með háu 

einangrunarstigi og sólarvörn, ýmist hert gler, samlímt eða flotgler 

eftir staðsetningu. Gerð glers 

í útveggjum verði í samræmi við byggingarreglugerð og útgefið 

leiðbeiningarblað Rb (nú Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands) (31).121.3 

,,Val glergerða fyrir húsnæði sem almenningur hefur aðgengi að". 

i) Kólnunartölur 

Þak    ≤ 0.20 

Útveggur    ≤ 0.40 

Léttur útveggur   ≤ 0,30 

Gluggar    ≤ 2.0 

Hurðir    ≤ 2.0 

Gólf á fyllingu   ≤ 0.3 

Útveggir, vegið meðaltal  ≤ 0.85 

 

Reiknað U-gildi Byggingarhluta     W/m²K Þykkt  gerð 

Gólf           0,27  100mm  Plast 

Veggir steyptir, klæddir að utan       0,38 125mm  Steinull 

Veggir Samlokueiningar        0,32  100mm  Steinull 

Þak, viðsnúið         0,19  160mm  Steinull 

Gluggar          1,70 

Hurðir          1,70 

Útveggir-vegið meðaltal         0,78 
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j) Innveggir og innihurðir 

Steyptir og forsteyptir innveggir verða sandsparstlaðir og málaðir í 

ljósum lit. 

Almennt eru léttir innveggir gifsveggir, málaðir í ljósum lit og að hluta 

flísalagðir flísum á salernum og í eldhúsi. 

Í fjölnotasal og kirkjuskipi verða felliveggir til að skipta upp rýminu eða 

stækka. 

Hurðir innandyra hafa að lágmarki hindrunarlausa umferðarbreidd 

870mm og hindrunarlausa umferðarhæð 2070m. 

Aðrar innihurðir verða ýmist úr tré, áli, gleri eða stáli. 

k) Gólf 

Gólf eru úr járnbentri steinsteypu. Botnplata er staðsteypt og 

einangruð undir botnplötur, með 75 mm einangrun. Sökklar 

einangrast með 75 mm einangrun. Gólf á skrifstofum og sal fyrir 

félagsstarf verða parketlagt, Gólf í gönguleið og alltari kirkjuskips 

verður teppalagt, gólf í göngum, geymslu, salernum, kirkjuskipi, 

skrúðhúsi og fjölnotasal verða ljósar 60 x 150 flísar. 

l) Loft 

Öll loft verða niðurtekið loft. 

m) Hitalagnir 

Upphitun húss er framkvæmd meðgólfhita á göngum, anddyri og 

kirkjuskipi, gólfofnagrifjur verða í fjölnotasal, skrifstofum og sal fyrir 

félagsstarf, ofnar verða í geymslum, skrúðhúsi og salernum. 

síðan verður hitun/kæling með loftræsikerfi í bygginguni.  

n) Neysluvatnslagnir 

Lagnir ferðast í loftum frá intaksrými að tækjum. 

o) Rafkerfi 
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Lagnaleiðir verða í loftum og léttum veggjum eftir því sem við á. 

Heimtaug verður 3x 200A. 

p) Loftræsting 

Bygging verður hituð/kæld með loftræsikerfi. Snyrtingar og eldhús 

verða með útsogskerfum. 

q) Hljóðvist 

Við nýbyggingu á Guðríðarkirkju, Kirkjustétt 8 í Reykjavík munu kröfur 

til hljóðvistar skv. gæðaflokki C í staðlinum ÍST45:2011, Hljóðvist – 

Flokkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, vera uppfylltar að lámarki. Horft 

er til kafla 6 og 10 í staðlinum. En þar eru skilgreindar sérstaklega 

kröfur til frístundaheimilis og skrifstofuhúsnæðis. Við 

hljóðvistarhönnun byggingarinnar verður að einhverju leiti horft til 

gæðaflokka A og B við val á lausnum, og þannig stuðlað að meiri 

hljóðvistargæðum en kveðið er á um í gæðaflokki C. Við hljóðhönnun 

salana verður litið sérstaklega til viðeigandi markmiða fyrir 

tónlistarflutning en þá verður einnig gerð krafa um talskilning. Gert er 

ráð fyrir hljóðkerfi í salnum. 

Fullnægjandi hljóðeinangrun verður tryggð með því að beita þekktum 

lausnum við uppbyggingu milliveggja. Frágangur tæknibúnaðar í 

byggingunni verður með þeim hætti að kröfur til hljóðvistar verða 

uppfylltar. Kröfur um ómtíma eru uppfylltar með notkun hljóðísogandi 

loftflata og sérstakra ómdempandi veggpanella þarf sem þörf er á. 

r) Brunavarnir 

Byggingin er kirkja sem stendur við kirkjustétt í Reykjavík. Byggingin 

er steinsteypt og forsteypt, u.þ.b. 800 m2 að grunnfleti, á tveimur 

hæð. Byggingin er hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar. 

 

Flokkun og notkun byggingar 

Starfsemi er kirkja / safnaðarheimili er í notkunarflokki 2. 
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Brunahólfun 

Byggingin verður eitt meginbrunahólf sem skiptist í 3 brunahólf. 

Brunahólf verða almennt EI 60 með EI2 30-CSm / EI2 30-Sm 

hurðum. 

Kirkjuskip er eitt brunahólf ~200 m2.  

Fjölnotasalur verður eitt brunahólf ~116 m2. 

Lofræstiklefi á annari hæð verður sér brunahólf ~57 m2 

 

Burðarvirki 

Brunamótstaða aðalburðarvirkja verður a.m.k. R60. skv. núgildandi 

byggingarreglugerð verður áhætta skilgreind sem „meðal“ skv. grein 

9.9.3 og kröfur til burðarvirkis því R60. 

 

Klæðningar 

Klæðningar skulu vera skv. staðlaröðinni ÍST EN 13501. 

Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G, þ.e. 

Dfl-s1. 

Upphengd loft verða úr A-efnum. 

Utanhúsklæðningar verða í flokki 1 og þakefni í flokki T, eða B(roof.). 

(t2). 

 

Flóttaleiðir 

Áætlaður hámarksfjöldi í Kirkjuskipi er mest 160 manns en 200 

manns í fjölnotasal en flóttahurðir anna miklu stærri fjölda. 

fjölnotasalnum má skipta með felliveggjum í tvo minni sali. 

Frá hverjum sal verða flóttaleiðir í gagnstæðar áttir. 

Þar sem um er að ræða fjölnotasal verða sæti ekki föst við gólf. Sætin 

skulu fest saman fjögur og fjögur til þess að ekki skapist miklar 

hindranir við rýmingu fólks. 

Fjöldi á skrifstofu gæti verið allt að 15 manns, en gert ráð fyrir minni 

starfsmannafjölda. 
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Hvergi verður lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf. 

Hurðir í aðal- og bakinngangi skulu búnar neyðaropnunarbúnaði skv. 

ÍST EN 1125 (panik slám). Flóttahurðir á gluggavegg skulu skulu 

búnar neyðarhandföngum skv. ÍST EN 179. 

 

Brunaviðvörunarkerfi 

Viðurkennt vistafangakerfi verður í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og 

reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri 

vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður í anddyri skála. 

Jaðarbúnaður getur verið hurðaseglar, bruna- og reyklúgur og 

blásarar loftræsikerfa. 

Allur búnaður skal uppfylla viðkomandi EN staðla og skal viðvörun frá 

honum, uppsetning, allur rekstur og viðhald vera í samræmi við 

leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. 

 

Loftræsing, reyklosun 

Loftræsikerfi skulu uppfylla kröfur skv. ÍST EN 13501-03 og vera 

hönnuð skv. DS 428. 

Þannig skal gengið frá loftræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun 

byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna. Bruna- og 

reyklokur (a.m.k. EI 60-S) verða í brunahólfunarskilum. Bruna- og 

reyklokur skulu tengjast að prófunarstöð fyrir lokur, sem er með 

hljóðmerki og ljós. Prófunarstöð tengist brunaviðvörunarkerfi hússins. 

Við brunaboð, bilun í blásara eða lokum fær prófunarstöð merki og 

lokar lokum. Gert er ráð fyrir að loftræsikerfi þjóni nokkrum 

brunahólfum auk salar. 

Reyklosun verður um loftræstikerfi frá kirkjuskipi en annars almennt 

um glugga og hurðir. 

 

Slöngukefli og slökkvitæki 

Slöngukefli skv. ÍST EN 671 verður sett upp í anderi þannig að 

brunaslangan nái út í öll horn. 
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Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett við brunaslöngu en 

skulu auk þess vera við flóttaleiðir, í eldhúsum og tæknirýmum. 

Hámarks fjarlægð í næsta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 m. 

Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning 

brunaslanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum 

af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð. 

 

Út- og neyðarlýsing 

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. 

byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum 

stöðlum. 

Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux í skála og sal 

og einnig í salerni fyrir fatlaða. 

Neyðarlýsing, minnst 15 lux, verður í tæknirýmum. 

Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða. 

 

Aðkoma slökkviliðs 

Aðkoma er greið umhverfis bygginguna og er aðkoma slökkviliðs 

skilgreind við norðurhlið byggingarinnar. 

 

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á 

brunavarnakerfum hússins (brunaviðvörunarkerfi ásamt jaðarbúnaði, 

brunavarnabúnaði loftræsikerfa, handvirkum slökkvibúnaði, út- og 

neyðarlýsingu). 

s) Aðgengi og algild hönnun 

Aðkoma er um aðalinngang á norðurhlið. Allar hurðir í 

umferðarleiðum innandyra verða án þröskulda. Eitt salerni af 

almenningssalernum uppfyllir kröfur um algilda hönnun. Þröskuldar 

útidyrahurða í flóttaleiðum verða ekki hærri en 25mm. 
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t) Frágangur lóðar 

Við aðkomu hlið er fyrirhugað torg sem teygir sig að inngöngum 

norður hliðar. Tjarnir eru við austur og suður hliðar kirkjunar og 

standandi kross í þeirri við austurhlið. Göngustígur verður við suður 

og vesturhlið byggingarinnar. Annars skal leitast við að hafa slét gras. 

u) Meðferð úrgangs 

Sorpgeymsla og flokkun sorps er í sorptunnuskýli við suðurhlið 

byggingarinnar. Gert er ráð fyrir fjórum sorpílátum að stærð 

1075x580x725. Sorp er flokkað í þartilgerð ílát. 

v) Sértækar aðgerðir 

Ekki er um að ræða neinar sértækar aðgerðir. 

 

4.3 Skráningartafla 

Skráningartöflu er að finna í viðauka B. 
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5 Sérteikningar 

Sérteikningar innihalda verk- og deiliteikningar. Unnar voru grunnmyndir og 

snið í mælikvarða 1:50, ásýndir og grunnmyndir er skipt upp í tvo hluta þar 

sem við á vegna stærðar. Á hlutateikningum sem eru að mestu í mælikvarða 

1:20 koma m.a. glugga-, glerveggja- og hurðayfirlit, yfirlitsmynd 

baðherbergis og innréttingateikning. Deiliteikningar í helstu fráganga eru í 

mælikvarða 1:5. 

Verk-, hluta-, og deiliteikningar eru í viðauka B. 
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6 Útboðsgögn 

Í lok verkefnissins þurfti að velja það útboðsform sem notað yrði og einnig 

velja hvort tekinn yrði kafli um frágang innanhúss eða utanhúss. Hér er á 

ferðinni einkaframkvæmd og varð því fyrir valinu að fara í lokað útboð og 

bjóða ákveðnum fjölda að taka þátt í forvali. Um lokað útboð gildir skv. gr. 

2.7.3 í ÍST 30:2012 að verkkaupi verði að taka hagstæðasta tilboðinu sem 

berst eða hafna þeim öllum. 

Unnin voru forvalsgögn sem afhent yrðu völdum verktökum. Í forvalsgögnum 

var farið fram á ýmis gögn er varða hag stöðu verktaka. Sem dæmi um gögn 

má nefna fjárhagsstöðu, tæknilega getu, menntun og reynslu starfsmanna 

o.fl. Við val á bjóðendum yrði farið eftir reynslu af fyrri verkum, fjárhagslegri- 

og tæknilegri getu. 

Útboðsgögn innihalda forvalsgögn, útboðs- og verkskilmála, verklýsingu, 

magntöluskrá með tilboðsblaði, kostaðaráætlun fyrir kafla 1 um aðstöðu og 

kafla 7 um frágang utanhúss. 

Útboðsgögn eru í viðauka A. 
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7 Niðurstöður 

Við lok verkefnisinns er litið til baka til þeirra markmiða sem sett voru þegar 

verkefnið var valið, og tel ég að markmiði um að halda verkefninu eins lítið 

breyttu frá samkeppnistillögunni hafi tekist. Þó svo að einhverjar mjög svo 

smávægilegar breytingar hafi orðið s.s hnikun til á herbergjum vegna kröfu 

um stækkunar rýma, vegna allgildrar hönnunar eða bæta við þrem litlum 

gluggum til að skrúðhús verði ekki gluggalaust rými. 

Við samanburð á frumkostnaðaráætlun og nákvæmari kostnaðaráætlun sést 

að frágangur utanhúss var 41,495,511kr. í frumkostnaðaráætlun en í þeirri 

nákvæmari er talan 52,813,810 kr. En það sem skekkir aðeins kaflan um 

frágang utanhúss er að í honum er í raun ekki frágangur veggja lægri 

byggingar þar sem hún er úr forsteyptum einingum og þarf því aðeins að 

þétta milli eininga en yfirborðið kemur tilbúið og er það í kafla um 

burðarvirkið. Því hefði talan átt að vera þónokkuð lægri, en vegna 

glerskúffukerfissins er talan svona há, og er kostnaður við glerskúffukerfið 

34% af öllum frágangi utanhúss. Sem sýnir hversu dýrt þetta kerfi er. 

 

8 Samantekt 

Að eigin mati telur nemandi að verkefnið hafi tekist vel til. Með aðstoð og 

samvinnu við fagaðila, hvort heldur sem leiðbeinendur, einkarekinn fyrirtæki 

og efnisframleiðendur náðist að styðja við tillögur arkitekts. En fremur náði 

nemandi að vinna þverfaglega að hönnun verkefnissins og nýta þá þekkingu 

og kunnáttu sem hann hefur öðlast á undanförnum árum.  
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Heimikdaskrá 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 ásamt áorðnum breytingum með 

efnisyfirliti og atriðisorðaskrá 

Sótt 15. Ágúst 2015 frá 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg.regl

ugerð_skjá.pdf 

ÍST 30:2012 

ÍST 45:2011 

ÍST 66:2008 

Verðbanki Hannars - https://www.byggkerfid.is/ByggKerfid/ 

Rb rit alment 

www.loftorka.is 

www.samverk.is 

www.steinull.is 

 

 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg.reglugerð_skjá.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg.reglugerð_skjá.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg.reglugerð_skjá.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg.reglugerð_skjá.pdf
https://www.byggkerfid.is/ByggKerfid/
http://www.loftorka.is/
http://www.samverk.is/
http://www.steinull.is/
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– kyndill  sem glóir
GrafarholtskirkjaÍstak - arkÍs - Vst



Ég er ljós í heiminn komið. 

Þannig gæti megininntak hugmyndarinnar 
hljóðað. kirkjan er umlukin upplýstum gler-
hjúp sem undirstrikar mikilvægi kirkjunnar, 
sýnir hlýju, bíður fólk velkomið, upphefur 
hreinleikann og um fram allt; gæðir umhverfi 
sitt lífi þegar mest á reynir. Mikilvægi 
kirkjunnar er þannig undirstrikað með því 
gera hana að lýsandi tákni kristins samfélags.

hinn upplýsti glerhjúpur gegnir margþættum 
hlutverkum, en auk ofantalinna áhrifa 
dempar hjúpurinn hljóð frá umhverfinu, er 
einangrandi, hindar sjónrænt áreiti og dreifir 
birtu að utan, þannig að dagsbirtan verður 
mýkri innan kirkjunnar.

hUGMYND
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BÍLASTÆÐI

KIRKJUTORG

afstöðumynd - ekki í kvarða



�

aðkoman er um kirkjustétt frá kristnibraut. 
Þegar komið er inn kirkjustétt blasir kirkjan 
við. kyndill sem glóir. komið er inn á  norður-
jaðar lóðarinnar. Þar eru bílastæði og inn-
gangur inn á kirkjutorg sem myndað er af 
kirkjuskipinu og þjónustuálmu af mestu leyti.
kirkjutorgið afmarkast af gróðri mót norðri 
og vestri. kirkjutorg er þannig myndað að 
hægt er að aka inn á það með brúðarbíl eða 
líkbíl allt eftir því hvernig athöfnum er háttað.  
Einnig þjónar það fólki sem á orðið erfitt með 
gang.

inngangur kirkjunnar er á móti vestri. komið 
er inn í rúmgóða forkirkju sem tengir saman 
alla hluta kirkjunnar; kirkjuskip, safnaðarsal 
ásamt skrifstofu-og þjónustuhluta. Við suður-
enda opnast andyrið út í ljósgarð. Garðurinn 
þjónar sem viðbót við rýmið á góðviðrisdögum 
þegar fólk hefur safnast saman vegna hinna 
ýmsu tilefna.  
Gert er ráð fyrir að fatahengi séu færanlegar 
einingar, sem hægt er að nota til að stýra 
stærð andyris eða skerma ákveðna hluta þess 
af.

 

aÐkoMa



�



�

kirkjuskipið er byggt upp með hefðbundnu 
sniði. hreinleiki í forminu og einfaldleiki 
í allri uppbyggingu endurspegla hefðir 
síðustu alda í íslenskum kirkjubyggingum. 
kirkjan er hefðbundin með altari mót 
sólarupprás. Gengið er inn kirkjuna miðja 
og setið er í kirkjunni jafnt guðspjallsmegin 
sem pistilsmegin. krossmark er í austurgafli 
kirkjunnar sem hleypir dagsbirtu inn í 
kirkjurýmið.  til hliðar við krossmarkið verður 
jafnframt komið fyrir helgimynd í komandi 
framtíð. 
Meðfram norðurhlið kirkjurýmisins eru lágir 
gluggar niðri við gólf sem stýra útsýni út í 
malarbeð innan glerskermsins og hleypa 
dempaðri birtu inn í rýmið. Meðfram 
suðurhliðinni eru hins vegar gluggar hátt í 
veggnum, sem hleypa birtu niður í rýmið og 
að altarinu.

Gert er ráð fyrir að organisti og kór geti 
verið staðsett ýmist til hliðar við altari, eða 

aftast í kirkjurýminu, allt eftir eðli athafna.  
orgelið sjálft verður staðsett í vesturenda 
kirkjurýmisins, en gert er ráð fyrir að hægt sé 
að tengja spilverk orgelsins á að minnsta kosti 
tveimur mismunandi stöðum í rýminu.

hægt er að opna kirkjuskipið að mestu leyti 
hægra megin og opnast þá safnaðarsalurinn 
inn í kirkjuskipið. safnaðarsalurinn og gangur 
milli salar og kirkjuskips rúmlega tvöfalda 
grunnflöt kirkjunnar.

safnaðarsalurinn liggur við hlið kirkjunnar, 
pistilsmegin. salurinn og kirkjuskipið eru 
afmörkuð af gangi sem liggur á milli þeirra. 
Gangurinn hefur margþættan tilgang, vegna 
þess að honum má loka hvoru megin sem 
er. Þannig má hámarka notkunarmöguleika 
aðliggjandi rýma, óháð þeirri starfsemi sem 
á sér stað hverju sinni. Það eykur einnig 

kirkjUskiP

hljóðdempun milli kirkjuskips og safnaðarsala. 
Gangurinn tengir saman forkirkju, kirkju, 
safnaðarsal og skrúðhús. Það má hugsa sér 
að gangurinn geti verið opinn inn í kirkjuskip 
meðan á athöfnum stendur. Þá eykst rýmið en 
jafnframt afmarkast gönguleið frá forkirkju 
að skrúðhúsi. Þegar safnaðarsalur opnast út 
í kirkjuskip opnast gangurinn beggja vegna. 
salnum er jafnframt hægt að skipta í tvennt 
ef svo ber undir.

safNaÐarsalUr



�

grunnmynd - ekki í kvarða



�
kirkjurými kirkjurými + gangur kirkjurými + gangur + báðir salir

kirkjurými + gangur + salur � kirkjurými + gangur + salur 1



10

anddyri skermað af með færanlegu fatahengi anddyri án skermunar anddyri + verönd og garður



11

úr anddyri



1�

úr kirkjurými



skurðmynd GG - ekki í kvarða

1�



1�

skurðmyndir aa og BB - ekki í kvarða



1�

skurðmyndir CC og DD - ekki í kvarða



skrifstofu- og þjónustuhluti kirkjunnar snýr 
að kirkjutorgi og afmarkar það úr suðri. 
Þjónustuhlutinn er aðgengilegur úr for-
kirkjunni en hefur jafnframt sérinngang frá 
kirkjutorgi. ljósgarður með kyrrlátri vatns-
tjörn er staðsettur við biðsvæði skrifstofa. 
Þannig er skapað afmarkað, bjart og kyrrlátt 
svæði, sem er í vari frá þeim athöfnum eða 
félagsstarfi sem kunna að vera í gangi í 
kirkjunni.  sjónrænum tengingum frá gangi út 
á kirkjutorg er auk þess stýrt með lágsettum 
gluggum, en með því móti er áreiti milli ólíkra 
þátta starfseminnar takmarkað.

skrifstofUr oG ÞjÓNUsta1�



1�

frá biðsvæði / setustofu



1�

efni - áferðir - innblástur



1�

efni - áferðir - innblástur



�0

innblástur - kross í vatni 



�1

GLERSKERMUR

STEINSTEYPT KIRKJUSKIP

STEINSTEYPTUR KROSS

TJÖRN

kirkjubyggingin er öll staðsteypt. Notuð er 
sjónsteypa af vandaðri gerð. sjónsteypunni er 
þannig fyrir komið að hún er sýnileg að innan 
í kirkjuskipi en á safnaðarsal og þjónustuhluta 
er sjónsteypan sýnileg að utanverðu.
kirkjuskipið sjálft er klætt glerhjúp sem er 
nokkru utan við sjálfan kirkjuvegginn. Þetta er 
gert til að glerhjúpurinn geti verið upplýstur og 
á þann hátt er kirkjuskipið sem glóandi kyndill 
í samfélaginu. „Borg sem á fjalli stendur fær 
ekki dulist”.  Mt. �.1�. 

Nánari lýsingu á uppbyggingu og efnismeðferð 
er að finna í meðfylgjandi tæknilýsingu.

UPPBYGGiNG & EfNisMEÐfErÐ



��

ásýnd úr austri - ekki í kvarða



��

ásýnd úr vestri, norðri og suðri - ekki í kvarða



��

skýringarmynd: uppröðun stóla

samtals : 336 sæti



��

skýringarmynd: uppröðun stóla

samtals : 336 sæti



�� „BorG sEM á fjalli stENDUr fær Ekki DUlist”.  Mt. �.1�. 



��

aðalinngangur séð frá aðkomutorgi
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Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja Forval 

1 INNGANGUR  
SARK Hönnun fyrir hönd Kirkjufélagsins ehf, kt. 123456-7890, hér eftir nefndur verkkaupi 
óskar eftir umsóknum byggingaverktaka um þátttöku í lokuðu útboði vegna verksins: 
Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja.  
 
Forvalsgögnum þessum er ætlað að kynna verkefnið, umfang þess og innihald. Allar 
upplýsingar sem fram koma eru án skuldbindinga og ábyrgðar af hálfu verkkaupa. Ekki er 
tekin ábyrgð á hugsanlegu misræmi milli forvalsgagna þessara og væntanlegrar 
útboðslýsingar.  
 
Val á þátttakendum sem boðin verður þátttaka í útboðinu verður byggt á þeim gögnum 
sem umsækjandi leggur fram.  
 
Öll útgjöld og kostnaður sem umsækjendur í forvali þessu kunna að verða fyrir eru á 
kostnað og ábyrgð þeirra sjálfra.  
 

2 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VERKEFNIÐ  
Verkefnið sem boðið verður út er Guðríðarkirkja. Kirkjan inniheldur m.a. Kirkjuskip, 
skrifstofur, fjölnotasal, skrúðhús og baðherberki . Kirkjan verður 887m² á tevimur hæðum. 
 
Verkið felur m.a. í sér: Einangra staðsteyptaveggi sem og að einangra og klæða sökkla. 
Setja upp gler hjúp. Klæða þök með steinull, dúk og möl. Einnig er um að ræða ísetningu 
glugga, hurða í forsteypta einingaveggi sem og staðsteypta. Allir gluggar, hurðir og eru 
timbur-áli. Frágangur þaka er hluti af þessu útboði. Þök eru flöt einangruð með 
steinullareiningum, dúk og möl. Heildarstærð lóðar er 6.729m².  

 
Helstu magntölur eru:  

Einangrun útveggja 456 m² 
þök 703 m² 
glerhjúpur 553 m² 
Sökkulveggir með múrhúð og steiningu 155 m²  
 

 

Skila skal fullbúnu húsi með fullfrágenginni lóð en án laus búnaðar. 

Fylgigögn og mat á hæfi umsækjanda  

Með umsókninni skal eftirfarandi koma fram:  

• Útfyllt meðfylgjandi umsóknareyðublað  

• Yfirlýsing banka um viðskipti. Staðfesting innheimtumanns ríkisjóðs á greiðslu 
opinberra gjalda, svo og staðfestingu lífeyrissjóðs um skil á tryggingagjaldi og 
lífeyrissjóðsgjöldum.  

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

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

 

Auk ofangreindra upplýsinga skal umsækjandi senda með umsókninni upplýsingar um 
eftirfarandi atriði sem notuð verða við mat á hæfi hans til þátttöku:  

 

• Tæknileg geta, menntun og reynsla starfsmanna sem samanstendur af eftirfarandi 
atriðum:  

Almenar upplýsingar um umsækjanda, veltu og starfsmannafjölda.  

Nafn og reynsla/menntun helstu stjórnenda og þeirra sem koma til með að                                                                                                            
leiða verkið.  

Reynsla verktaka af sambærilegum verkum síðustu tvö ár ( og gjarnan   
umsögn/meðmæli frá fyrri verkkaupa)  

Nafn meistara og upplýsingar um hann skv. 32.gr mannvirkjalaga nr.160/2010 
og 4.10 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.  

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

 

 Skrá yfir helstu undirverktaka.  

•     Skrá yfir önnur verkefni er fyrirtækið hyggst vinna á sama tíma.  

•     Yfirlýsing frá ábyrgðaraðila um að opnuð verði verkábyrgð vegna verksins.  

•     Yfirlýsing tryggingarfélags um frjálsa ábyrgðartryggingu.  

Áskilinn er réttur til að leita frekari upplýsinga og umsagnar um umsækjanda hjá 
verkkaupum sem nefndir eru:  

• Fjárhagsstaða sem samanstendur af upplýsingum:  

Ársreikninga  

Yfirlýsing um bankaviðskipti  

Skil á opinberum gjöldum  

Skil á lífeyrissjóðsgjöldum  
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Vakin er athygli á að verktakar koma ekki til greina ef fram koma eitt eða fleiri af 
eftirtöldum atriðum:  

• Verktaki er í vanskilum með opinbergjöld.  

• Verktaki er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld.  

• Ársreikningur verktaka sýnir neikvætt eigið fé.  

• Verktaki er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum.  

• Verktaki hefur hvorki tæknilega getu né fjárhagslega getu til að framkvæma 
verkið.  

 

Ef fleiri en einn verktaki skilar sameiginlega inn umsókn skal hver um sig skila inn 
umbeðnum gögnum. Í slíkum tilfellum skal greinilega koma fram fyrirhuguð verkaskipting 
milli verktaka og hver er ábyrgðaraðili fyrir verkinu. Samningur sem tilgreinir þessir atriði 
skal liggja fyrir sem hluti forvalsgagna. Umsækjendur verða metnir á grundvelli þeirra 
gagna sem þeir skila inn og eru því hvattir til að skila inn sem ítarlegustum upplýsingum.  

Fjórir til átta verktakar verða valdir til þess að taka þátt í lokuðu útboði. Þáttakendum í 
forvali verður tilkynnt bréflega um sig um niðurstöður forvalsins.  

Við val á bjóðendum verður farið eftir  

• Reynslu af fyrri verkum  

• Fjárhagslegri getu  

• Tæknilegri getu  

 
 
3 SKILAFRESTUR  

Umbeðnar upplýsingar skulu hafa borist í afgreiðslu SARK Hönnunar, Bláskógum 1, 109 
Reykjavík, eigi síðar en 10. desember, kl 12:00.  
 
Á öllum aðsendum gögnum skal koma fram nafn umsækjanda. Forvalsgögn sem berast 
eftir umræddan tíman verða ekki tekin gild.  
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Forvalsgögn skulu merkt:  

 

Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja 

 Reykjavík 

 2016 

 Forval 

 [Nafn umsækjanda] 
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4 MEÐFERÐ UMSÓKNA  
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Þeir umsækjendur forvalsins sem 
ekki verða valdir til þátttöku í lokuðu útboði fá aðsend gögn sín send til baka þegar 
niðurstöður forvalsins liggja fyrir. Umsækjendum í forvali verður tilkynnt bréflega hverjum 
um sig um niðurstöður forvalsins og mat á þeirra umsókn.  
 

5 TÍMAÁÆTLUN VERKKAUPA  
 Verkkaupi gerir ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímáætlun vegna verks þessa: 
 

26.nóvember 2015  Forvalsgögn birt.  
 

10.desember 2015 Þátttakendum í forvali skila inn umsóknum.  
  
2.janúar 2016 Tilkynning verkkaupa um niðurstöður 

forvals.  
 

2.janúar 2016  Útboðsgögn afhent.  
 

9.febrúar 2016 Tilboð opnuð.  
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Umsókn um þáttöku í lokuðu útboði  
 
Nafn fyrirtækis  

Sími:    __________________________________________________  

GSM:    __________________________________________________  

Netfang:   __________________________________________________  

Heimilisfang:   __________________________________________________  

Kennitala:  __________________________________________________  

Eigendur:   __________________________________________________  

Stofndagur:  __________________________________________________  

Tengiliður vegna forvals  

Nafn:    __________________________________________________  

Sími:    __________________________________________________  

GSM:    __________________________________________________  

Netfang:   __________________________________________________ 
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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR  

0.1 Yfirlit  

0.1.1 Útboð  

SARK Hönnun fyrir hönd Kirkjufélagsins ehf, kt: 123456-7890, óskar eftir tilboðum í verkið: 
Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja 
 
Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein ‟0.3.1. Útboðsgögn“.  
 
 
 

0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit  

 
Útboðsform  
 
Hér er um lokað útboð að ræða, sem framkvæmt er í kjölfar forvals verkkaupa sbr. 1.2.10 í ÍST 
30/2012. Eftirtöldum aðilum er gefinn kostur á að taka þátt í þessu útboði.  
 
Kirkjubygg ehf  
Verkagötu 30, 101 Reikjavík  
 
 
Englahús ehf  
Fangagötu 13, 730 Reyðarfirði  
 
 
Helgiverk ehf  
Veltusundi 2, 600 Akureyri  
 
 
Heilögsmíði ehf  
Hafnargata 5, 800 Selfoss 
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Útboðsyfirlit  

Mikilvæg atriði sem varða útboðið og verkið eru tekin saman hér að neðan. Vitnað er í samsvarandi grein í 
Hluta 1 ÚTBOÐS- SAMNINGSSKILMÁLAR, eftir því sem að við á 

 

Atriði   Dagsetning  Athugasemd / grein  

Kynningarfundur   5.janúar 2016 kl.13:00  Sjá nánar kafla 0.1.5  

Fyrirspurnatíma lýkur   2. febrúar 2016 Sjá nánar kafla 0.3.2  

Svarafrestur rennur út   4.febrúar 2016  Sjá nánar kafla 0.3.2  

Opnunartími tilboða   9. febrúar kl: 13:00  Sjá nánar kafla 0.4.5  

Upphaf framkvæmdatíma   Við undirskrift samnings  Sjá nánar kafla 0.1.7  

Lok framkvæmdatíma   1.apríl 2017  Sjá nánar kafla 0.1.7  

Frávikstilboð   Eru ekki heimiluð  Sjá nánar kafla 0.4.1  

Verktrygging   10% af samningfjárhæð, 0.6.2  

Tafarbætur   100.000kr. fyrir hvern 
almanaksdag sem verktími eða 
áfangar hans dragast fram yfir 
skiladag.  

Sjá nánar kafla 0.5.4  

Verðlagsgrundvöllur   Verkið verðbætist ekki  Sjá nánar kafla 0.5.6  

Kröfur til bjóðenda   Sérstakar kröfur eru gerðar um 
hæfni og reynslu bjóðenda  

Sjá nánar kafla 0.1.3  

Fylgigögn með tilboði   Ath. Skila skal ýmsum gögnum.  Sjá nánar kafla 0.4.2  

Opnunarstaður tilboða   SARK Hönnun, Bláskógar 1, 109 
Reykjavík  

Sjá nánar kafla 0.4.5  

 

0.1.3 Kröfur til bjóðanda  

Um er að ræða lokað útboð og kröfur til bjóðenda voru settar fram í forvalsgögnum. 

 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið  

Verkið felur m.a. í sér: Einangra staðsteyptaútveggi sem og að einangra og klæða sökkla. Setja upp 
gler hjúp. Klæða þök með steinull, dúk og möl. Einnig er um að ræða ísetningu glugga, hurða í 
forsteypta einingaveggi sem og staðsteypta. Allir gluggar, hurðir og eru timbur-áli. Frágangur þaka 
er hluti af þessu útboði. Þök eru flöt einangruð með steinullareiningum, dúk og möl.  

Heildarstærð lóðar er 6.729m².  
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Helstu magntölur eru:  

Einangrun útveggja 456 m² 
þök 703 m² 
glerhjúpur 553 m² 
Sökkulveggir með múrhúð og steiningu 155 m²  

 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun  

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar mánudaginn 4. janúar, 2016 á lóð kirkjustétt 8 kl: 13:00. Á 
þeim tíma sem fram kemur í gr. ‟0.1.2 Útboðsform – útboðsyfirlit“ og verður þar mættur fulltrúi eða 
fulltrúar verkkaupa. Í framhaldi af fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á 
væntanlegum verkstað. Athygli er vakin á því að einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn verði 
sýndur þennan dag. Bjóðendum ber að kynna sér aðstæður.  

 

0.1.6 Verksamningur – verkáætlun  

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um 
verkið sbr. gr. 3.1.2 í ÍST 30. 

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E - 01” sem 
fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu 
og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins 
(Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma 
að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt ítrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er 
verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo 
að verklok verði á fyrirfram ákveðnum tíma.  

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða 
þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (e: Critical Path) verksins.  

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt er 
að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa.  

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá 
rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla 0.5.4 Frestir – Tafabætur.  

Hverfi verktaki á brott af verkstað um tíma sem ekki var reiknað með í samþykktri verkáætlun og 
verkið fer síðan fram úr samningstíma, rýrir það rétt verktaka til framlengingar sem nemur þeim 
tíma sem hann hvarf af verkstað.  
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Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum af orsökum sem verkkaupi ber ekki ábyrgð á, er honum 
heimilt að neita greiðslu reikninga þar til ný samþykkt verkáætlun liggur fyrir.  

 

0.1.7 Framkvæmdatími  

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

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síður en getið er í kafla ‟0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit“. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu voð 
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 
vinnu svæðið hreinsað að fullu. 

Verktaki getur hafið framkvæmdir innanhúss á áætluðum upphafsframkvæmdartíma kjósi hann þess 
en þó samkvæmt þeim takmörkunum sem lýst verður í grófum dráttum hér á eftir.  
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0.2 Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa  

0.2.1 Verkkaupi  

Verkkaupi:  Kirkjufélagið ehf.  

kt. 123456 – 7890  

Kirkjustræti 1, 101 Reykjavík  

Umsjón:  SARK Hönnun  

kt.030788 – 2069  

Blæaskógar 1, 109 Reykjavík 

Sími:8699686, Bréfsími: 700 8001  

Vefsíða: www.sark.is 

Netfang: sigurdur@ark.is  

 

0.2.2 Ráðgjafar  

Eftirtaldir eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

 

Arkitektúr: Þormóður Sveinsson, arkitekt, FAÍ  

Háskólinn í Reykjavík  

Menntavegi 1, 101 Reykjavík  

Byggingafræði: Viggó Magnússon, byggingafræðingur, BFÍ  

Háskólinn í Reykjavík  

Menntavegi 1, 101 Reykjavík  

Burðarþol: Eyþór Rafn Þórhallsson, byggingaverkfræðingur, M.Sc  

Háskólinn í Reykjavík  

Menntavegi 1, 101 Reykjavík  

Loftræsi, og lagnahönnun: Karl Hákon Karlsson, tæknifræðingur  

Háskólinn í Reykjavík  

Menntavegi 1, 101 Reykjavík 

Aðgengis- og ferlihönnun: Harpa Cilia Ingólfsdóttir, byggingafræðingur BFÍ 

www.adgengi.is  

http://www.sark.is/
http://www.adgengi.is/
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0.2.3 Eftirlit verkkaupa  

Eftirlit verkkaupa er á vegum Kirkjufélagsins ehf.. Eftirlitsaðili verður einkaaðili sem Hótelfélagið ehf. 
ræður til verksins. Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi 
verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og 
í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar hvort sem um er 
að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 
eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum 
stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. 

Verkefnisstjóri verkkaupa heldur og stýrir hefðbundnum verkfundum með verktökum meðan á 
framkvæmdum stendur. Verkfundir eru liður í stýringu og stjórnun framkvæmdar þar sem hittast 
fulltrúar verktaka og verkkaupa, og eftir atvikum annarra aðila s.s. hönnuða og undirverktaka, til 
þess að ræða helstu mál sem uppi eru hverju sinni varðandi framkvæmdina. Verkfundi skal halda 
eigi sjaldnar en á viku fresti, þannig að verkkaupi sé ávallt vel upplýstur um stöðu og þróun 
framkvæmda. Fulltrúi verkkaupa ritar og gefur út fundargerðir vegna þessara funda. Í verklok, eða 
við lokaúttekt skal halda lokaverkfund.  

Einnig skal verktaki gera ráð fyrir að haldnir verði sérstakir samræmingarfundir með lóðar- og 
innanhússverktaka á allt að 2 vikna fresti.  

 

0.2.4 Verkefnavefur SARK Hönnunar  

SARK Hönnun vinnur stöðugt að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á Internetið til hagræðingar 
fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér er boðið út verður tengt Verkefnavef 
SARK Hönnunar teiknistofu. 

Umsjón með Verkefnavef SARK Hönnunar verður í höndum teiknistofunnar og er aðgangur verktaka 
að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu 
gagna á verkefnavefinn og að ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega 
fyrir þá vinnu. 
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR  

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN  

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 
  
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15-001.  

b) Verklýsing nr, 15-001  

c) Útboðsteiknigar, sjá kafla 0.9 Teikningaskrá  

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá  

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012.  

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.  

 
Útboðsgögn eru afhent rafrænt með aðgangi að verkefnavef. Gögn verða einnig afhent á geisladiski 
sé þess óskað og er hann hluti verksamnings, á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og 
verkskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Þessi gögn eru afhent á pdf formi og skulu bjóðendur 
prenta sjálfir út tilboðsskrá og tilboðsblað og skila útfylltu við opnun tilboða.  
 
Til hægðarauka fyrir bjóðendur er tilboðsskráin einnig afhent á excel formi, bjóðendum er heimilt 
að nota þessa skrá við gerð tilboðsins en skulu sjálfir ábyrgjast að magntölum eða reikniaðgerðum 
sé ekki breytt.  
 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM  

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum, eða verði hann var 
við ósamræmi í útboðsgögnum sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann óska skriflega eftir 
nánari upplýsingum innan þess frests sem tilgreindur er í 0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT. 
Fyrirspurnir merktar tilboðinu skulu sendar umsjónarmanni útboðs bréflega eða í tölvupósti í 
netfangið Sigurdur@ark.is Fyrirspurnir og samhljóða svar verður sent öllum sem sótt hafa 
útboðsgögn innan þess frests sem tilgreindur er í 0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT. 
Fyrirspurnir og svör við þeim verða send út sem viðaukar.  
 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að gefa út viðauka við útboðsgögn að öðru leiti telji hann það 
nauðsynlegt.  
 
Viðaukar verða þá sendir öllum þeim, sem sótt hafa útboðsgögn og teljast þeir hluti útboðsgagna. 

 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR  

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð 
að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.  
 
Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli verktaka og 
verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar og 
magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við 
framkvæmd verksins. 
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Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið 

um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á Verkefnavef SARK Hönnunar, en verkkaupi 
ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, 
endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga.  
 

0.3.4 LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR  

 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við 
um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á:  
 
Skipulagslög og skipulagsreglugerðir  

Lög um Mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð 112/2012 með þeim breytingum sem               
tilgreind eru í reglugerð nr.280/2014 um (3.) breytingum á byggingarreglugerð nr. 112/2012.  

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

Reglugerð um brunavarnir og brunamál  

Reglugerð um raforkuvirki  

Reglur um holræsagerð  

Heilbrigðisreglugerð  

Meðferð jarðstrengja, (raforku- og fjarskipastrengja) reglur og leiðbeiningar  

Reglur vatns- og hitaveitna  

Lögreglusamþykktir  

Reglur Vinnueftirlits ríkisins  

Reglur Löggildingarstofu  
Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit  

Reglur um merkingu vinnusvæða (Vegagerðin, Reykjavíkurborg og Lögreglan)  

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

 

0.3.5 UNDIVERKTAKAR 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga nr. 84/2007 að því er vaðrar bann 
við gerviverktöku. 

 

 

 

  



Kirkjustétt 8, Guðríðarkirja  Útboðs- og samningsskilmálar 

 

SARK Hönnun  Síða 12 of 32 

0.4 TILBOÐ  

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS  

 
A. Aðaltilboð  

 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  
 
Bjóðendur skulu fylla út án undantekningar alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 
þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðskrár sem ákvörðun bjóðenda um að innfela kostnað við þá í 
öðrum liðum sbr. Grein 2.4.4. í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á 
pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og 
bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu 
reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skal vera í heilum krónum. 
  
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 
Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem að það á við nema þar sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna 
verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áður nefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 
niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.  
 
 
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, 
svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið 
fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfeldis magntalna og viðeigandi einingarverðs.  
 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 
Öll einingaverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 
 
B. Aukaverk  

 
Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kann að koma til aukaverka á 
framkvæmdatímanum. Aukaverk er skilgreint í gr. 1.2.5 í ÍST 30. Verkkaupi fer því fram á að 
bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um aukaverk verður að 
ræða. 

 

C. Frávikstilboð  

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða 
útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir 
þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, 
tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar 
eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli.  

 

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI  

Um er að ræða lokað útboð og kröfur til bjóðenda um fylgigögn voru settar fram í forvalsgögnum.  
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0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS  

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu.  

 

Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja, 

Frágangur utanhúss 

Útboð nr. 15-001 

TILBOÐ 

 

Bjóðandi:  Nafn bjóðanda og kt 

Heimilisfang 

Póstnúmer og staður 

 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með nafni 
bjóðanda og útboðsnúmeri, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá.  

 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS  

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 4 vikur 
frá opnun tilboða. Að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að upphæð 5% af 
tilboðsfjárhæð sinni.  

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess er ekki krafist 
af verkkaupa.  

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA  

Tilboð skulu hafa borist til SARK Hönnunar Bláskóum 1, 109 Reykjavík, eigi síðar en á þeim tíma 
sem getið er um í kafla 0.1.2 ÚTBOÐSFORM – ÚTBOÐSYFIRLIT og verða þau opnuð þar í samræmi 
við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30.  

 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM  

Ákvæði um val á tilboði eru í gein 2.7 í ÍST 30.  
 



Kirkjustétt 8, Guðríðarkirja  Útboðs- og samningsskilmálar 

 

SARK Hönnun  Síða 14 of 32 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð eru bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð 
eru einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma.  
 
Við yfirferð tilboða eru einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi 
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda 
gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum 
liðum.  
 
Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir A og B í kafla 
0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í 
aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur, og ákveðið verður að notast 
við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk.  
 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með 
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 
áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér 
strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.  
 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem hann metur hagstæðast og uppfyllir kröfur 
útboðsgagna, eða hafna öllum tilboðum.  
 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS  

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR  

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR  

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

Gatnagerðargjald  

Holræsagjald  

Heimtaugargjald rafveitu.  

Heimæðargjald hitaveitu.  

Heimæðargjald vatnsveitu.  

Mælingargjald  

Skipulagsgjald  

Brunabótamatsgjald  

Iðgjald af brunatryggingu eignir á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 ÍST 30  

Kostnað við hönnun og eftirlit  

Stjórnunarkostnað verkkaupa  
 

 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA  

Verkkaupi leggur hvorki til efni, tæki né búnað vegna verksins.  
 

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK  

 
Orðskýringar:  
 
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir 
að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði 
hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef 
verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með 
því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.  
 
Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 
kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum greinar 3.6 í ÍST 30. Verði samkomulag 
um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í 
tilboði sínu og skal verktaki vinna verkið í samræmi við ákvæði verklýsingar hönnuða þar að lútandi.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical 
Path) verksins.  
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Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að láta 
vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir 
efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 
tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. B í kafla 0.4.1.  

 

0.5.4 FRESTIR – TAFABÆTUR  

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. 
Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 
tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 
farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga.  

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja 
fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30.  

 

0.5.5 GREIÐSLUR – REIKNINGSSKIL  

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 
samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á 
fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal 
koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍSt 30. Greiðslur verða inntar eftir 
framvindu verksins. Leggja skal fram reikning fyrsta virka dag mánaðar og greiðist innan þriggja 
vikna.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og 
heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlit og verkefnastjóra 
verkkaupa. Við reikningagerð skal haft samráð við eftirlit og verkefnastjóra um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi 
innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.  

Verkkaupi heldur eftir sem geymslufé 5% af hverjum reikningi og er geymsluféið ávaxtað skv. ÍST 30, 
kafla 5.1.7 með þeirri breytingu að geymslufé verður allt endurgreitt einum mánuði eftir lokaúttekt 
og verktaki hefur skilað verkinu að fullu frá sér.  

 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 
verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 
byggist á.  

Reikningar skulu skráðir á Kirkjufélagið ehf. kt. 123456-7890, vegna Kirkjustétt 8  

 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR  

Verkið verðbætist ekki.  
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0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA  

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.  

 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR  

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 
verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af 
umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur 
heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins 
leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á 
bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – 
Verkáætlun”.  

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna 
verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í 
samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir 
verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir 
kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið 
verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án 
tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL  

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD  

 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30.  
 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi 
hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.  
 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram, á verktaki að taka og 
kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, sem leiðir af framkvæmd þessari, m.a. vátryggingar vegna 
áhættu skv. grein 3.9 í ÍST-30, að undanskilinni brunatryggingu mannvirkis og efnis.  
 
Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem 
fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  
 
Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, 
sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  
 

0.6.2 VERKTRYGGING  

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 
þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings fullgilda verktryggingu skv. grein 3.5 í 
ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði ‟E-02“ með útboðs- og samningsskilmálum þessum.  
 
Verktrygging skal vera 10% af samningsupphæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda en lækkar 
þá í 4% af samningsfjárhæð. Þannig stendur hún næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar 
verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.  
 
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags 
eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á 
verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  
 

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR  

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að 
veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur 
greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá 
seljanda efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.  

 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM  

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna það 
eftirlitsaðila verkkaupa til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður 
bundinn af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villi, sem leiðir til kostnaðarbreytinga skal samið 
um það sérstaklega.  

Gögn þau sem mynda samningsögn ber að túlka sem eina heild en komi fram misræmi milli 
einstakra gagna skal verktaki tafarlaust tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa það til úrskurðar. 
Nema annað sé sérstaklega tekið fram í samningsgögnum skal forgangsröðun gagna vera þessi:  
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1. Verksamningurinn  

2. Verktryggingin  

3. Skriflegt samþykki verkkaupa á tilboði  

4. Viðaukar sem gefnir eru út á tilboðstíma.  

5. ÚTBOÐS – OG SAMNINGSSKILMÁLAR í útboðsgögnum  

6. Verklýsingar  

7. TEIKNINGAR  

8. Önnur skjöl sem teljast til samningsgagna  

9. Tilboð verktaka  

10. ÍST 30  

Stangist ákvæði ÍST 30 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála skulu ákvæði ÍST 30 víkja.  

 

0.6.5 ÁGREININGSMÁL  

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það sem lýsing þessi fjallar um, og takist 
verkkaupa og verktaka ekki að ná samkomulagi um ágreininginn, skal farið að íslenskum lögum og 
ágreiningi vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal 
ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.  

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að 
síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum eftirlitsaðila verkkaupa, sbr. grein 6.3 í ÍST 30. 
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0.7 VINNUSTAÐUR  

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA  

Verktaki fær til umráða vinnusvæði sem er lóð í eigu Kirkjufélagsins ehf. við Kirkjustétt 8. Verkkaupi 
mun afhenda svæðið í því ástandi sem það nú er. Verktaki skal setja upp girðingu sem lokar af 
vinnusvæðið áður en jarðvinna hefst. Verktaki fær úthlutað ákveðnu svæði, innan girðingar, þar 
sem hann getur haft vinnuskúra og efnislager.  

 
Verktaki skal vanda alla umgengni og umhirðu á vinnustað og hann skal sjá til þess að ekki stafi 
hætta af vinnu hans á vinnusvæðinu. Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla 0.5.2 FRAMLAG 
VERKKAUPA,, leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, sem til þarf við 
framkvæmdirnar sínar, enn -fremur allan flutning á mönnum og efni. Verktaki skal, sjá um 
bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn frá upphafi verks til verkloka. Sjá nánar í 
verklýsingu undir liðnum Aðstaða.  
 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI  

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins 
og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 
verkfundahöld.  

 

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA  

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla 0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA, leggja til og kosta öll 
áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 
framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum og efni.  
 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 
lokatenging hefur farið fram.  
 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ  

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar tengdir hans vinnu séu fjarlægðir jafnóðum. 
Verktaki skal sjá svo um að umhirða á vinnustað tengd hans vinnu, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt 
góð og skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST-30. 

 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ  

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum.  
 
Verktaki skal gæta ítrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja 
fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar 
við vinnustað. Sér verktaki síðan um og ber ábyrgð á að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ítrasta á sinn kostnað.  
 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ítrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar 
og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi 
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teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um 
meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.  
 
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) 
sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka 
að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og 
við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 
2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um 
fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.  
 
Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa 
starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til 
bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS  

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR  

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

 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Að auki skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að mæta á 
sérstaka samræmingarfundi Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 
samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  
 

0.8.2 GÆÐI VERKSINS  

 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.  
Um er að ræða framkvæmd þar sem miklar kröfur eru gerðar til vandvirkni allra verka. Verktaki ber 
ábyrgð á því að öll störf í verkefninu séu fagmannlega unnin og skal hann haga sinni vinnu með 
heildar hagsmuni verksins að leiðarljósi.  
 
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  
 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar 
sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af 
skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  
 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.  
 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu.  
 
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og heimilt 
er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.  
 
Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða yfirstjórnandi 
verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök 
iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram. 

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra 
eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 
verkmöppu.  

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E–03” með 
útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR  

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða efni og aðra 
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vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og 
verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30..  

Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur 
ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun 
verkkaupa. 

  

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR  

Verktaki sér um allar mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma verkið 
samkvæmt verksamningi og skal kostnaður við það innifalinn í hverjum verklið. Verktaki ber fulla 
ábyrgð á sínum mælingum og útsetningum gagnvart verkkaupa. Eftir því sem hægt er, hafa mál 
verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það 
eftirlitsmanni verkkaupa án tafar til úrskurðar.  

 

0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR  

Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir tegundir helstu 
byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal hann eftir atvikum leggja 
fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð 
fram það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til 
umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni 
eins og verklýsing kveður á um. 

 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD  

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 
og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum 
eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa.  
 
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið 
hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.  
 

0.8.7 VERKLOKAÚTTEKT  

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.  
 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar 
það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að 
koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa 
sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. Ef fram koma 
smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega 
þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 
  
Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. Telji 
eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án 
tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  
 



Kirkjustétt 8, Guðríðarkirja  Útboðs- og samningsskilmálar 

 

SARK Hönnun  Síða 24 of 32 

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 
boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en 
formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 
stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram.  
 
Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt:  
 

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

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 
m.a. innihalda:  

 

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

Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.  

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

Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  

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

Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  

Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.  

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út 
án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu 
frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða 
ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir 
viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin 
eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.  

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði 
greinar 4.5.6 í ÍST 30.  

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30.  

0.8.8 BYGGINGARSTJÓRA – OG MEISTARASKIPTI  

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki er hlutverk byggingastjóra eins og 
því er lýst í grein 4.7 í byggingarreglugerð.  

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. Iðnmeistarar 
skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er 
óskað af verkkaupa.  

Áritun meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita 
ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ  

 
Aðaluppdrættir  

(99)1.00 ALMENNAR SKÝRINGAR  

(99)1.01 AFSTÖÐUMYND 

(99)1.02 LANDHÆÐ LÓÐARMÖRK, LÓÐ 

(99)1.03 GRUNNMYNDIR 1 OG 2- HÆÐ 

(99)1.04 ÁSÝNDIR 

(99)1.05 SNIÐ 

 

Verkteikningar  

(00)3.00ALMENNAR SKÝRINGAR 

(99)3.01 GRUNNMYND, 1- HÆÐ, 1 

(99)3.02 GRUNNMYND, 1- HÆÐ, 2 

(99)3.03 GRUNNMYND, 2- HÆÐ 

(99)3.04 ÞAKHALLAPLAN & YFIRBORÐSEFNI 

(99)3.05 SNIÐ 

(99)3.06 ÚTLIT - AUSTUR & VESTUR 

(99)3.07 ÚTLIT - NORÐUR 

(99)3.08 ÚTLIT - SUÐUR 

(99)3.09 GÓLFEFNAPLAN 

(99)3.10 LOFTAPLAN, 1- HÆÐ, 1 

(99)3.11 LOFTAPLAN, 1- HÆÐ, 2 & 2- HÆÐ 

 

Hlutateikningar  

(22)4.01 INNVEGGJAYFIRLIT 

(31)4.02 ÚTIHURÐAR OG GLUGGAR 

(31)4.03 TVÖFALDUR GLERPRÓFÍLVEGGUR 

(99)4.03 BAÐHERBERGI 

 

Deiliteikningar  

(21)5.01 LÁRÉTTDEILI 

(27)5.01 LÓÐRÉTTDEILI, 1 

(27)5.02 LÓÐRÉTTDEILI, 2 
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E – 01 Form verksamnings  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja 
Frágangur utanhúss 

 
Verksamningur  

Verk nr. 15-001 
Febrúar 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkkaupi:  

Kirkjufélagið ehf  

 

Verktaki:  

 

Umsjón:  

SARK Hönnun 
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Samningsaðilar   
Verkkaupi:      Verktaki: 

Kirkjufélagið ehf     Nafn: 

Kirkjustræti 1      Heimili: 

101, Reykjavík     Póstfang: 

      Kt.: 

      Símar: 

      Fax: 

      Netfang: 

 
 

Umsjónaraðili verkkaupa: 
SARK Hönnun 
Bláskóar 1 
109, Reykjavík 
Sími: 869-9686 
 
1.Grein  
Verkefni  
 
Verkið felur m.a. í sér: Uppsetningu forsteyptra veggeininga, Holplötur og Staðsteyptburðarvirki. 
Einangra og klæða útveggi með gifsi sem og að einangra og klæða sökkla. Setja upp gler hjúp. 
Klæða þök með steinull, dúk og möl. Einnig er um að ræða ísetningu glugga, hurða í forsteypta 
einingaveggi sem og staðsteypta. Allir gluggar, hurðir og eru timbur-áli. Frágangur þaka er hluti af 
þessu útboði. Þök eru flöt einangruð með steinullareiningum, dúk og möl. 

 
 
2.Grein  
Samningsgögn  
 
Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn:  

Þennan samning.  

Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í Útboðs- og samningsskilmálum nr. 
15-001  

Tilboðsblað verktaka dags. _______________ 2016 ásamt útfylltri og yfirfarinni 
tilboðsskrá sem er fylgiskjal A með samningi þessum.  

 

 

Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. _______________ 2016 sem er fylgiskjal B 
með samningi þessum.  
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Verktrygging frá nafn tryggingarfélags dags. _____________2016 að fjárhæð kr. 

_________________ sem er fylgiskjal C með samningi þessum.  

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

Verkmöppu gæðakerfis.  

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings.  

3.Grein  

Samningsfjárhæð  

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

Kr. ______________________ með virðisaukaskatti  

Skrifað, ___________________________________________________________  

4.grein  

Framkvæmdatími  

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að 
fullu lokið eigi síður en 1. apríl 2017.  

5.grein  

Ágreiningsmál  

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

 

 

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

F.h. Verkkaupa       F.h. Verktaka  

___________________________    ___________________________  

Verkkaupi hefur yfirfarið texta þessa samnings og telur hann tilbúinn til undirritunar.  

Dags. ___________  

f.h.  

_________________________________ 
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E – 02 FORM VERKTRYGGINGAR 
  
Yfirlýsing um verktryggingu  

(númer tryggingar) 
 

(Nafn tryggingarfélags eða banka)________________________ lýsir því hér með yfir, að (félagið 

eða bankinn) ábyrgist Kirkjufélagið ehf., fyrir hönd (nafn verkkaupa)_________________ 

kt:__________________ sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. (Fjárhæð tryggingar í 

tölustöfum)___________________( í bókstöfum)_________________________ að (nafn 

verktaka)____________________________kt: ________________ inni af hendi samningsskyldur 

sínar sem verktaki við framkvæmd verksins: Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja í samræmi við 

verksamning.  

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

óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samnings fjárhæð og stendur þannig næstu tólf 

mánuði. Eftirlitsmaður fyrir hönd verkkaupa mun senda út staðfestingu um verklok og lækkun 

tryggingar innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram á verkinu og verkkaupi tók við verkinu.  

Kirkjufélagið ehf getur krafið (nafn tryggingafélags eða banka)_________________ um greiðslu 

tryggingafjárins að einhverju eða öllu leyti, á undangengis dómsúrskurðarm telji hún það 

nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. 

Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á 

ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum.  

Staður, dagsetning, ár  

______________________  

Nafn tryggingafélags eða banka 

 ______________________  

Undirskrift og stimpill  

______________________ 
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E – 03 Verkmappa gæðakerfis  

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar  

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. 

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

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

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

 

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

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

 

skjalastýringu  

póst inn og út  

móttöku og dreifingu teikninga  

móttöku efnis  

meðhöndlun frávika og úrbóta  

auka- og viðbótarverk  

nýja greiðsluliði  

innra eftirlit með einstökum verkþáttum  

verkþáttarýni  

 

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

verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann 

lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að 

undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig 

hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h.  

 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 

hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 

verkþætti.  

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram:  

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

gagna um.  
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Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.  

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

Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  

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

máli.  

Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  

Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.  

 



SARK Hönnun Útgáfa nr.1 Dags. Í gildi 12.12.2015 
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1 AÐSTAÐA 

1.0 Inngangur 

1.0.0 Almennt 

Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á opnunardegi útboðs. 
Vinnusvæðið markast af byggingagirðingu umhverfis fyrirhugaða kirkjubyggingu. 
Verktaki skal reisa girðingu umhverfis vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast.  

Væntanlegir bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en 
tilboðsgerð hefst. 

 

1.0.1 Verksvið 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, girðingar, vélar, verkfæri, ljós og hita, 
sem til þarf við framkvæmdina ásamt því að annast uppsetningu aðstöðu 
verktaka, rekstur vinnusvæðis, viðhald girðinga og frágang í verklok. 

 

1.0.2 Lagnir 

Ekki er vitað til þess að lagnir af neinu tagi séu innanbyggingarreits fyrirhugaðar 
kirkjubyggingu. Verktaki skal afla sér upplýsinga um allar lagnir og strengi á og í 
námunda við vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur og annarra hlutaðeigandi stofnana. 

 

1.0.3 Aðkoma, umferð og umhverfi 

Hafa skal samráð við lögreglu varðandi umferðarmerkingar ef nauðsynlegt reynist 
að hindra eða þrengja að umferð. Verktaki skal leggja til bráðabirgðaskilti og 
viðhalda þeim, kosta allar umferðarmerkingar og merkingar á vinnusvæðinu og í 
aðliggjandi götum. Við umferðarmerkingar skal fara eftir ritunum “Merkingar 
vinnusvæða” 9. útg. maí 2014 af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg, og “Handbók 
um umferðarmerki og notkun þeirra”, mars 2013 af Vegagerðinni og 
Reykjavíkurborg. Verktaki skal sömuleiðis huga að umferðaröryggi innan 
vinnusvæðis. 

 

1.0.4 Öryggisráðstafanir 

Verktaki skal gæta fylsta öryggis við framkvæmdina og uppfylla að öllu leyti 
ákvæði reglugerðar nr. 547/1996 með síðari tíma breytingum, um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra 
tímabundna mannvirkjagerð. Í samræmi við 3. grein þessara reglugerðar skal 
verktaki senda tilkynningu til Vinnueftirlitsins áður en vinna hefst.  

Unnið skal samkvæmt öllum lagalegum ákvæðum varðandi öryggismál og 
vinnuvernd, þ.m.t. persónuhlífar, vinnufatnaður, vinnupallar o.s.frv. Starfsmenn 
skulu vera klæddir viðeigandi vinnufatnaði merktum vinnuveitanda. Verktaki skal 
afhenda gestum viðeigandi öryggisbúnað áður en komið er inn á vinnusvæði.  
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Til þess að tryggja öryggi starfsmanna skal verktaki haga vinnusvæði þannig að 
öruggt sé að ganga um vinnusvæðið og koma skal upp lýsingum á því svæði þar 
sem skortur á lýsingu getur valdið hættu. Lýsingu ber að nota þegar þess gerist 
þörf.  

Á byggingartíma skulu neyðarútgangar vera skilgreindir og vel merktir. 

 

1.1 Aðstaða 

1.1.0 Almennt 

Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á opnunardegi útboðs.  

Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnusvæðinu. Öryggisráðstafanir skulu 
vera í samræmi við grein 1.0.4 Öryggisráðstafanir og uppfylla skal þær kröfur 
sem þar koma fram og í greinum 1.0.2 Lagnir á svæðinu og 1.0.3 Aðkoma, 
umferð og umhverfi.  

Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann velja svæði fyrir vinnuaðstöðu og 
vinnubúðir ásamt salernisaðstöðu. Verktaki skal sjálfur annast og kosta allar 
bráðabirgðatengingar vegna aðstöðunnar. Verktaki skal girða af vinnusvæðið 
áður en aðrar framkvæmdir hefjast.  

Verktaki skal í lok verksins ganga snyrtilega frá svæðinu, lagfæra landspjöll, 
fjarlægja vinnubúðir, fjarlægja efnisafganga og snyrta allt vinnusvæðið.  

Verktaka er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað utan girðingar. Væntanlegir 
bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en tilboðsgerð hefst. 

 

1.1.1 Uppsetning aðstöðu 

Verktaki kostar alla þá aðstöðu sem hann kýs sér eða þarf til að uppfylla ákvæði 
útboðsgagna eða fyrirmæli stjórnvalda. Verktaki skal í samráði við verkkaupa 
staðsetja snyrtilega vinnuskála og salernis aðstöðu fyrir starfsfólk á 
vinnusvæðinu.  

Innifalinn skal allur kostnaður við uppsetningu aðstöðu, svo sem 
bráðabirgðaheimtaugar og vinnuskála.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. 

 

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 

 

Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 
verkkaupa þar að lútandi. Gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til 
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verksins fellur undir rekstur hennar og notkun á hans kostnað. Innfalið skal vera 
umhirða á byggingarstað, rekstur vinnuskála og viðhald lagna. 

Á meðan á framkvæmdum stendur ber verktaka að verja svæðið gegn 
óviðkomandi og í því skyni að viðhalda öryggisgirðingu og hliðum.  

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir á svæðinu og hafa um það 
samráð við umsjónarmann verkkaupa, heilbrigðis- og vinnueftirlit, lögreglu og 
aðra þá er málið varðar. Hluti af rekstri vinnusvæðis er að hreinsa reglulega til, 
þar sem unnið er á hverjum tíma og halda skipulega utan um byggingarefni og 
efnisafganga.  

Verktaki skal kosta öll orkugjöld á byggingartímanum.  

Leiti vatn í grunninn skal verktaki dæla því burt.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. Greiðslum fyrir þennan verklið 
skal dreift jafnt yfir verktímann. 

 

1.1.3 Frágangur í verklok 

Í verklok skal fjarlægja vinnuskála, girðingu, hlið og annan búnað verktaka. 
Verktaki skal einnig fjarlægja allt rusl af vinnusvæði og hreinsa það.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. 

 

1.1.4 Girðing í kringum verksvæðið 

Verktaki skal girða verksvæðið af eins og sýnt er á teikningu 00)0.01 og í samráði 
við verkkaupa. Öll smíði girðingarinnar skal taka mið af því að henni er ætlað að 
endast allan verktímann. Gera skal ráð fyrir að girðing þoli áraun frá vindi í 
samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.  

Hæð girðingarinnar skal vera að lágmarki 2,2 m. Hún skal vera þéttklædd t.d. 
með möskvuðu stálneti og útbúin þannig að hægt sé að loka henni með hliðum 
að vinnutíma loknum. Girðing skal vera þannig úr garði gerð að mönnun stafi ekki 
hætta af framkvæmdinni, einnig skal girðing tryggja að aðgangur gangandi 
vegfarenda að vinnusvæði sé heftur. Verktaki skal sjálfur hanna og útfæra 
uppbyggingu girðingarinnar og bera hana undir fulltrúa verkkaupa til samþykkis 
eða höfnunar áður en reising hennar hefst.  

Setja skal tvö aksturshlið fyrir vöruflutninga á girðinguna og eina inngönguhurð 
við hlið hvers aksturshliðs. Sjá staðsetningu hliða á teikningu. Styrkur hliðs og 
hurðar og öll gerð skal taka mið af því að þau endist út framkvæmdartímann bæði 
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fyrir jarðvinnu og aðra áfanga. Burðarstólpar og lamir skulu vera þannig að öll 
notkun sé auðveld. Hlið skal læst með slagbröndum innan frá en hurð skal vera 
með góðum læsingum sem opnast utan frá með lykli. Eftirlitsmaður skal fá lykla 
að hurð hjá verktaka.  

Valdi vinnuvélar eða önnur starfsemi verktaka tjóni á girðingu eða hliðum á 
verktíma skal verktaki lagfæra girðinguna jafnharðan á sinn kostnað.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntölur eru uppgefnar í metrum (m) af fullfrágenginni girðingi og 2 stk. af 
fullfrágengnum hliðum. Viðhald girðingarinnar er innifalið í lið 1.1.3. 
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7 Frágangur utanhúss 

Almennt 

Kafla 7 má ekki skilja sem tæmandi lýsingu fyrir utanhússfrágang. Ýmsa 
verkþætti, sem lýst er í öðrum köflum verður að framkvæma og taka tillit til við 
utanhússfrágang. 

Festingar og stál utanhúss, almennt skal miða við lámarkskröfur samkvæmt 
gildandi byggingareglugerð þ.e allt stál utanhúss skal ryðverja miðað við 
aðstæður, þar með talið allt efni til festinga. Lámarksþykktir tæringarvarna séu 
samkvæmt tæringarflokkum í grein 8.4.2 í byggingareglugerð. 

Aðstæður: Úti þar sem raki og sjávarselta eru veruleg og/eða tærandi lofttegundir 
eða efni eins og SO2 (brennisteinstvíoxíð) eða H2S (brennisteinssúlfíð) eru til 
staðar.  

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 μm og málning ofan á 
sinkhúðina 150-200 μm þykk. Heildarþykkt tæringarvarnar um 265-365 μm. 

Sjá einnig kafla hjá verkfræðingum varðandi gæðakröfur til festinga. 

Timbur skal vera valið og án galla sem rýrt geta styrk eða endingu efnisins. Allt 
tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra kvista. 
Ekki mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði , né heldur mega sjást merki 
um rot, sveppi eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo að 
samsetningar, festingar o.fl. sé hægt að útfæra á réttan hátt. Krossviður skal vera 
rakaþolinn WBP (weather and boil proof) Timbur til nota utanhúss sé í rakaflokki 
12, þ.e a.s. 9,0-14%. Timbur á byggingarstað skal geyma undir yfirbreiðslum 
þannig að það lofti vel undir það. Þar sem timbur kemur að steypu skal leggja 
tjörupappa á milli. 

Verkið skal unnið í samræmi við verkteikningar allra hlutaðeigandi hönnuða og 
gilda teikningar í stærri mælikvarða umfram teikningar í minni mælikvarða nema 
annað sé tekið fram. Verði verktaki var við misræmi í teikningum þá skal hann 
tilkynna það eftirlitsmanni strax.  Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi 
öll mál á staðnum eftir því sem við á. Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta 
flokks í samræmi við góð fagleg vinnubrögð og öll fagvinna unnin af faglærðum 
mönnum. Öll umgengni á vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum 
óþægindum fyrir aðra starfsemi verkkaupa. Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á 
vinnustað og skemmdum sem þau kunna að verða fyrir eða þau valda á eignum 
verkkaupa. Verktaki skal fjarlægja alla efnisafganga jafnóðum og fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa varðandi það og umgengni á vinnusvæðinu. 
Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem 
verkkaupi samþykkir.  

Álagskröfur á klæðningu, gluggakerfi og allar festingar og undirbygging skal vera i 
samræmi við forskrift verkfræðinga. 

Klæðningar veggja þaka - og gluggakerfi skulu uppfylla ákvæði íslenskrar 
byggingarreglugerðar, íslenskra álagsstaðla (Evrópustaðlar) og tilheyrandi 
þjóðarskjala.  Verktaki skal útbúa nauðsynlegar smíða- og málateikningar og 
aðrar þær teikningar er hann telur þurfa til uppsetningar kerfanna umfram 
teikningar útboðsgagna, þ.m.t. fyrir festingar. Verktaki ber ábyrgð á heilstæðum 
lausnum sínum  og skal fá þær samþykktar af hlutaðeigandi byggingaryfirvöldum 
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og vottunaraðilum á sinn kostnað ef vottunar yrði krafist. Verkkaupi getur krafist 
að verktaki leggi fram útreikninga á kerfunum til skoðunar. 

Verktaki skal gera ráð fyrir því allt efni, vinna tæki og tól séu innifalin í tilboði sínu. 
þar á meðtalið eru  allir vinnupallar, kranar, vinnulyftur, stigar verkfæri o.þ.h. 
þ.e.a.s. allt efni, leiga og öll vinna við uppsetningu og rekstur þessara hluta á 
verktímanum og einnig niðurtekt þeirra í verklok er innifalin í einingarverðum 
viðkomandi tilboðsliða, þ.e. þessir liðir eru ekki magnteknir sérstaklega.Verkið 
skal unnið í samræmi við verkteikningar og verklýsingar allra hlutaðeigandi 
hönnuða og gilda teikningar í stærri mælikvarða umfram teikningar í minni 
mælikvarða nema annað sé tekið fram. Verði verktaki var við misræmi í 
teikningum eða að taka þurfi sérstakt tillit til aðstæðna umfram það sem 
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari 
ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
verkkaupa.Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi öll mál á staðnum eftir 
því sem við á. Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við 
góð fagleg vinnubrögð/vinnuhefðir, reglur og staðla. Öll fagvinna skal unnin af 
faglærðum mönnum.Verktaki ber ábyrgð á öllu efni á verkstað og skal hann 
tryggja að byggingarhlutar/einingar svo sem útihurðar, gluggar, vegg og 
loftaklæðningar og annar búnaður séu varðir  á verktíma fyrir skemmdum. 

Gæði og frávik/nákvæmni útveggja, útveggjaklæðninga, þaka, glugga, osfv.   

Undirkerfi og klæðningar útveggja  

 Frávik frá lóðlínu, hæð veggja h < 1,6m max 3 mm 

 Frávik frá lóðlínu, hæð veggja h < 3, 0m max 5 mm 

 Frávik frá lóðlínu, hæð veggja h >3, 0m max 8 mm 

 Dældir og hæðir á 2 m réttskeið 2 mm  

 Frávik frá uppgefnum hæðarkóta 5 mm  
 

Gluggar og útihurðir  

 Frávik frá lóðlínu, lóðrétt og lárétt h < 1,6m max 2mm 

 Frávik frá lóðlínu, lóðrétt og lárétt h < 3, 0m max 3mm 

 Frávik frá lóðlínu, lóðrétt og lárétt h >3, 0m max 5 mm 

Vélslípun steyptra flata: 

 Frávik fráuppgefnum hæðarkóta 5 mm 

 Dældir og hæðir á 2 m réttskeið 5 mm 

Múrílögn flata: 

 Frávik frá uppgefnum hæðarkóta 3 mm 

 Dældir og hæðir á 2 m réttskeið 3 mm 

Gæði og frávik/nákvæmni burðarvirkis ss. gólfa, innveggja, útveggja, þaks, lofta, 
o.s.f er lýst nánar í kafla 2, Burðarvirki. 

Nánar er kveðið á um gæði og frávik/nákvæmni samkvæmt verklýsingu 
viðkomandi verkþáttar. Gæðum byggingarhluta/íhluta sem hönnuðir hafa haft til 
hliðsjónar við hönnun verkefnisins er lýst í kafla 10 Leiðbeinandi tegundaskrá 
arkitekta. Miða skal við að endanleg gæði byggingarhluta/íhluta séu jafngóð eða 
betri en lýst er í kafla 10. 
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Öll umgengni á vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum óþægindum fyrir 
aðra starfsemi verkkaupa. Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á vinnustað og 
skemmdum sem þau kunna að verða fyrir eða þau valda á eignum verkkaupa. 
Vertaki skal fjarlægja alla efnisafganga og úrgang sem fellur til við niðurrrif og 
uppbyggingu jafnóðum og skal það vera innifalið í öllum verkliðum, þ.e. ekki er 
greitt sérstaklega fyrir að fjarlægja efnisafganga og úrgang sem fellur til við 
niðurrif.Þá skal verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa varðandi 
það og umgengni á vinnusvæðinu. 

Að verki loknu skal verktaki þrífa á fullnægjandi hátt eftir sig og ber hann ábyrgð á 
að allt umfram efni sem frá honum kemur berist til endurvinnslu eða á 
samþykktan urðunarstað á kostnað hans, þ.e.a.s. ekki er greitt sérstaklega fyrir 
þrif eða förgun, verktaki skal gera ráð fyrir því að þessi kostnaður sé innifalinn í 
einingaverðum í tilboði. 

 

 

7.1 Múrverk 

7.1.0 Almennt 

Verk þetta tekur til múrverks utanhúss 

Sjá kafla 7 Almennt. 

Múrverk og  kröfur til þess sé eins og fram kemur í Kafla 10, Leiðbeinandi 
tegundaskrá arkitekta eða sambærilegt sem verkaupi samþykkir. 

Verkið skal unnið í samræmi við verkteikningar allra hlutaðeigandi hönnuða og 
gilda teikningar í stærri mælikvarða umfram teikningar í minni mælikvarða nema 
annað sé tekið fram. Verði verktaki var við misræmi í teikningum þá skal hann 
tilkynna það eftirlitsmanni strax.  Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi 
öll mál á staðnum eftir því sem við á. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góð fagleg 
vinnubrögð og öll fagvinna unnin af faglærðum mönnum. Öll umgengni á 
vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum óþægindum fyrir aðra starfsemi 
verkkaupa. 

Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á vinnustað og skemmdum sem þau kunna að 
verða fyrir eða þau valda á eignum verkkaupa. Vertaki skal fjarlægja alla 
efnisafganga jafnóðum og fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa varðandi 
það og umgengni á vinnusvæðinu. Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd 
efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. Komi fram lýsing á efni eða 
múrblöndu við einstaka tilboðsliði, gildir sú verklýsing. 

Múrkerfi (múrblöndur) sem verktaki hyggst nota skulu vera viðurkennd og vottuð 
af NMÍ (áður Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins). Jafnframt skulu þau vera 
samþykkt af verkkaupa, eða eftirlitsmanni hans, áður múrverk hefst. Verktaki skal 
leggja fram tækniupplýsingar frá framleiðanda þess múrefnis sem hann hyggst 
nota. Verktaki skal staðsetja þenslufúgur skv. viðmiðum múrkerfis. Fara skal eftir 
leiðbeiningum framleiðanda um gerð þenslufúga, undirvinnu og allan frágang. 



Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja Kafli 7 Frágangur utanhúss 

Verklýsing  

SARK Hönnun Síða 11 af 26  

Enn fremur skal verktaki nota ryðfría úthornalista, múrnet og annan frágang sem 
að framleiðandi múrkerfis mælir með. 

 

7.1.1 Sökkuleinangrun og múrhúðun 

Sökkulveggir skulu einangraðir að utan með plasteinangrun og múrhúð. 

Undirbúningur 

Áður en byrjað er að einangra sökkla skal höggva burtu allan mótavír, hreinsa vel 
og jafna ójöfnur (Sjá mótakafla). Þétta skal sökkulvegg og upp á útvegg með 
þéttimúr skv. leiðbeiningum framleiðanda múrblöndu. 

Einangrun 

Neðan við einangrun útveggja skal einangra með 75mm sökkul 
plasteinangangrun, 25 kg/m3.  Einangrunin skal vera rakaþolin og hrinda frá sér 
vatni. Einangrun skal ná 1000mm niður fyrir neðri brún botnplötu. Einangrunina 
skal heillíma á múr, þ.e. draga skal múrblöndu á einangrunarplöturnar og þrýsta 
þeim á flötinn.  Einnig er heimilt að dýfla einangrun á vegg. Þess skal vandlega 
gætt að hvergi verði holrúm undir plötum. 

Múrhúð 

Múrhúða skal utan á einangrun með viðeigandi múrblöndu. Hæð múrhúðar er 
u.þ.b.700mm.  

Áfella 

Þar sem múrklæðning endar að ofan við staðsteyptannvegg skal setja 1,5mm 
sýrufasta áláfellu í vegg. 

Sjá teikn.  (99)5.02 og (99)5.03 

ATH. Vírhögg og holufylling er innifalin í mótakafla. 

 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er nettó m2.Magn er mælt af teikningum sem nettó flötur einangrunar sem 
lagður er á veggi. Í einingarverði skal innifalið allt efni og öll vinna til að fullgera 
þennan verkþátt. Magntölur eru áætlaðar og miðaðar við að einangrað verði 1m 
niður fyrir botnplötu. Magntala getur því minnkað. 
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7.2 Trésmíði 

7.2.0 Almennt 

 

Timbur  
Timbur skal vera valið og án galla sem rýrt geta styrk eða endingu efnisins. Allt tré 
sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra kvista. Ekki 
mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði, né heldur mega sjást merki um 
rot, sveppi eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo að 
samsetningar, festingar o.fl. sé hægt að útfæra á réttan hátt.  
Þar sem timbur er byrgt inni í byggingarhluta má rakastig þess að hámarki vera 
20% þurrvigtar þess, ef annað er ekki sérstaklega tekið fram. Heflað timbur má að 
hámarki hafa rakastig 17% af þurrvigt fyrir heflun, ef annað er ekki sérstaklega 
tekið fram. Þegar endanlegu rakastigi hefur verið náð, mega ekki vera rifur sem 
eru yfir 2,5% af borðabreiddinni og ekki meira en 3mm. Ekki má nota fingrað 
timbur nema með samþykki eftirlitsmanns. Nota skal timbur í eins stórum lengdum 
og mögulegt er, þannig að hvergi séu óþarfa samsetningar.  
Athuga skal timburgæði við móttöku efnisins á byggingarstað. Gerðarvottun skal 
skrá á fylgiseðil. Fúavarið timbur skal vera með NTR merkingu. Þrýstifúavörn skal 
vera skv. DS 2122, flokki AB, ef annað kemur ekki fram. Þrýstifúavarið timbur skal 
vera fura. 

Einangrun  
Einangrun skal vera í þeim stærðum og þykktum sem fram koma á teikningum og í 
verklýsingum byggingarhluta. Ef kröfur um einangrunargildi o.fl. koma ekki fram í 
verklýsingu og/eða á teikningum skal miða við byggingarreglugerð útgefinni í 
janúar 2012.  

) hámark 0.039 

W/mK.  
Í einangrun gegn kuldabrú skal nota einangrun sem ekki sýgur í sig raka, t.d. PS-

) hámark 0.039 W/mK.  

 
Einangrun sé óbrennanleg skv. ISO 1182.  
Þéttleiki einangrunar skal vera þannig að kröfum Byggingarreglugerðar frá í janúar 
2012 sé fullnægt.  
Einangrun skal vera hárpípurjúfandi. 

Þakdúkur og efni tengd honum  
Tappar, skrúfur, skífur o.fl. sem notuð eru til mekaniskrar festingar á þakdúk skulu 
vera samþykkt af framleiðanda dúks og uppfylla kröfur um vindálag (sog). 
Stálskinnur til festingar þakdúks viðurkennd af, eða í kerfi frá framleiðanda dúks. 
Stálskinnur skulu vera ryðfríar. Lagnaverktaki skal leggja til þakniðurföll. Niðurföll 
skulu þannig gerð að hægt sé að sjóða þakdúkinn við þau.  
Gefa skal minnst 15 ára ábyrgð á þakdúk og 10 ára ábyrgð á vinnu við lögn og 
frágang þakdúks.  
Þakdúkurinn skal gerður úr mýktu PVC* efni með kjarna úr glertrefjavef. PVC efnið  

skal vera með íblöndunarefnum sem gefa því m.a eftirfarandi eiginleika: Varmaþol, 
þol gegn útfjólubláum geislum, mýkt í kulda, brunatefjandi og mótstöðu gegn 
sveppum. Þykkt þakdúksins skal vera minnst 1,6mm, breidd 2,0 m, lengd á rúllu 
minnst 15 m, eða í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Fúguefni  
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Verktaki skal leggja fram allar tiltækar tæknilegar upplýsingar um fúguefni sem 
hann hyggst nota.  
Forðast skal að nota efni sem valdið geta skaða á umhverfinu. Verktaki skal 
afhenda leiðbeiningar um notkun efnisins og upplýsingar um viðhald.  
Rakaþéttar (Diffusionsþéttar) fúgur.  
Þéttiefni (kítti) sé teygjanlegt, flokkur 25 HM, shore A: 15°-20°. Litur í samráði við 
eftirlit.  
Neopren skal notað í viðeigandi þykktum og formum, eins og sýnt er á teikningum, 
og leiðbeiningar gluggaframleiðanda kveða á um.  
Grunnur sé skv. leiðbeiningum framleiðanda fúguefnis.  
Sem bakfyllingu undir teygjanlegt kítti skal nota sívala þéttipylsu með lokuðum 
sellum. Þvermál þéttipylsa er 15-25% meira en fúgubreiddin. Bakfylling skal 
viðurkennd af framleiðanda kíttis. Undir hálfstíft kítti skal nota bakfyllingu úr 
köntuðum nylonrenningum, ekki vatnsdrægum. Þéttleiki sé a.m.k. 25 kg/m3. 
 
Þéttiefni  
Kíttisgerðir koma fram á teikningum og í lýsingum, en miða skal við eftirfarandi 
eiginleika og leita samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa fyrir efnunum:  
Sýnilegar fúgur utanhúss, teygjanlegt tvíþátta þéttiefni  
Huldar fúgur utanhúss, hálfstíft einþátta þéttiefni  
Sýnilegar fúgur innanhúss, teygjanlegt tvíþátta þéttiefni sem hentar undir 
málningu.  
Huldar fúgur innanhúss, hálfstíft einþátta þéttiefni  
Vökvi til glittunar skal vera skv. leiðbeiningum framleiðanda fúguefnis.  
Þanþéttiborðar til notkunar utanhúss séu úr samanþjappanlegu polyureþan efni, 
samþykktu af eftirlitsmanni verkkaupa. Þyngd 150 kg/m³. PAM-gildi: 1,8.  
Rakasperra sé úr 0,2 mm þolplasti, PAM-gildi >500, yfirlöppun min. 100mm, heftað 
á plastborða 

Sjá einnig almennan kafla 

7.2.1 Einangrun útveggja 100mm 

Einangra skal staðsteypta útveggi að utan með steinullareinangrun með álímdum 
ljósum glertrefjadúk (veggplata) 80kg/m³.  Þykkt einangrunar er 100mm.  
Einangrun skal sett þannig upp að hvergi myndist bil milli einangrunarplatna. 
Festing einangrunar skal vera hvítar plast dýflur a.m.k. 4 stk per plötu 
(1200x600mm) eða skv. fyrirmælum framleiðanda. Einangrun skal geyma á 
þurrum og öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún er sett upp. 

Sjá teikningar (99)5.01, (99)5.02, (99)5.03 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt nettó í m² af teikningu. Innfalið í verði er öll einangrun uppkomin og 
fullfrágengin. 

 

7.2.2 Þétting samskeita á forsteyptum samlokuveggjum 

Fúga milli forsteyptra samlokuveggja skal vera samkvæmt sérteikningu. Sjá 
einnig Rb-blöð um þéttiefni og fúgur.  Fylgja skal leiðbeiningum framleiðenda við 
notkun efnis.   

Sjá teikningar (99)5.01  
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Magntölur og einingaverð: 

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, o.s.frv.   

 

 

7.2.3 Vatnsbretti timbur/ál gluggar 

Smíða skal vatnsbretti undir timbur/ál glugga. Vatnsbretti séu úr 2mm áli í sama 
lit og gluggar. Vatnsbretti sé fest skv. leiðbeiningum framleiðanda gluggakerfis. 
Setja skal EPDM borða á milli áls og steypu.  

Sjá teikningu (99)5.02 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 
fullgera þennan verklið. 

7.2.4 Áfellur timbur/ál gluggar 

Smíða skal áfellur utan um glugga sem koma í staðsteypta veggi. áfellur séu úr 
2mm áli í sama lit og gluggar. Áfellur sé fest skv. leiðbeiningum framleiðanda 
gluggakerfis. 

Sjá teikningu (99)5.01 og (99)5.02 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 
fullgera þennan verklið. 

 

7.2.5 Klæðning niðurtekiðloft 

Niðurtekið loft yfir anddyri starfsmann (UL-A) skal klæða með harðviðarklæðningu 
samkvæmt magnskrá og sérteikningum.  Borðin séu bein, húsþurr og laus við 
stóra kvisti og aðra galla. Við uppsetningu klæðningar skal fylgja leiðbeiningum á 
teikningum.  Mál skal taka á staðnum. 

Sjá teikningar (45)3.11 og (99)5.02 

ATH. Grind undir klæðningu er ekki með í þessum lið.Grind er innifalin í 
burðarvirkiskafla. 

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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Þakfrágangur 

7.2.6 Almennt 

Verk þetta tekur til lagningar á þakpappa,  einangrunar og dúk þaka.  Halli að 
niðurföllum er tekinn í einangrun 

Um er að ræða flöt þök með dúk. Öll þök skulu hafa einangrunargildi að lámarki 
skv. byggingareglugerðar, U-gildi (W/m²K) 0,2. Farg er möl. 

Verktaki skal sjá um lögn dúks, frágang við niður- og yfirföll, einangrun þaka, farg 
á þök  og allan frágang og fylgihluti samkvæmt teikningum og sérlýsingu hér á 
eftir. Yfirfallsrör skulu vera í þakköntum. 

Að verki loknu skal verktaki þrífa á fullnægjandi hátt eftir sig og ber hann ábyrgð á 
að allt umfram efni sem frá honum kemur berist til endurvinnslu eða á 
samþykktan urðunarstað á kostnað hans. 

 

7.2.7 Þakpappi,  einangrun og dúkur 

Verktaki skal tryggja að þakflötur sé hreinn, þurr sléttur og laus við öll óhreinindi 
áður en vinna hefst. Á þak skal bræða 1 lag af þakpappa. Grunna skal þakplötu 
mæli framleiðandi með því. 

 

Þakeinangrun: 

Halli í þaki er tekinn í einangrun. Þakeinangrun skal vera fleygskorinn steinull, 
Einangrun  skal leggjast í tvemur lögum (undirlagsplata og yfirlagsplata) og skulu 
löginn skarast. Þykkt einangrunar á þaki skal aldrei fara undir 160mm 

Dúkur: 

Dúkur skal vera fyrir þessa útfærslu af þökum og skal vera vottaður af NMI. 
(Nýsköpunarmiðstöð Íslands) Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða 
í öllu er viðkemur niðurlögn og frágangi dúks. Dúkur skal haf 10 ára ábyrgð, bæði 
frá framleiðanda og frá verktaka 

Þak skal dúkleggja ofan á einangrun (klæðning í flokki T). Dúkurinn er lagður upp 
á hliðarveggi og undir þakkanta.  

 

Þar sem niðurföll koma út úr þakköntum, skal vera yfirfallsgat fyrir ofan 
niðurfallsrörið. Tryggja skal að allsstaðar sé nægilegur halli að niðurföllum. 
Niðurföll skulu vera 70mm.  

Á teikningum er sýnt hvernig þakhalli skuli vera í megindráttum, en nánari 
útfærsla á því ákvarðast á byggingarstað í samráði við umsjónarmann verkkaupa.  
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Um allan frágang á þakdúk, skal fara eftir leiðbeiningum og tilmælum 
framleiðanda dúksins. Það gildir líka um frágang á köntum, niðurföllum, lofttúðum 
og öðru, sem hefur áhrif á lagningu þakdúksins. þakdúkurinn skal vera gerður 
fyrir tilgreinda óloftræsta uppbyggingu á þaki með þakhalla 1/40.  

Eftir að þakdúkur hefur verið lagður, skal þess vandlega gætt að hann verði ekki 
fyrir hnjaski. Ekki má vera nein umferð um þakið, eða að þar fari nokkur vinna 
fram, nema að gera sérstakar ráðstafanir til þess að verja dúkinn og jafna álagi af 
pöllum, eða búnaði á einangrunina 

. 

Verktaki skal tryggja afvötnun þakflata á meðan að á uppbyggingu stendur með 
öryggisniðurföllum frá neðsta vatnsvarnarlagi eftir þörfum 

Setja skal þríkantslista í kverk mæli Dúkframleiðandi með því. þar sem dúkur er 
sýnilegur skal hann vera með áferð þannig að hann þoli niðurbrot vegna 
sólarljóss. Frágangur við niðurföll sem og yfirföll skulu vera samkvæmt 
deiliteikningum arkitekta og leiðbeiningum framleiðanda. 

Þakfletir er mældir nettó af teikningum og skal verktaki bæta við öllu efni og allri 
vinnu af því magni sem  kemur upp á aðliggjandi þakkanta ásamt afskurði og 
slíku. 

Innifalið í verði sé allur frágangur á við niðurföll, yfirföll, gegnumtök túður og slíkt. 

Sjá teikningu nr.  (99)3.04 (99)5.02-03 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó m²  mælt af teikningu þar með talið frágangur uppá veggi, við 
ofanljós, reykræsingar, kanta, túður og öll gegnumtök í þaki. Innifalið í verði er allt 
efni og vinna til að fullgera þennan verklið. 

 

 

7.2.8 Þakmöl, farg á þak 

Ofan á jarðvegsdúk skal leggja grófa núna völusteina með kornastærð 40-80mm, 
þykkt á lagi sé ca 100mm. Völusteinar séu þvegnir og lausir við óhreinindi. 

Sjá teikningu nr.(99)3.04,(99)5.02-03 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er nettó m² af uppsettu og frágengnu lagi af völusteinum  

 

 

7.2.9 Niðurfallsbrunnar á þökum 

Sjá einnig almennan kafla 
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Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þak niðurföallsbrunnum með flans 
sem er soðinn við þakdúk og tengjast við niðurfallsrör. Brunnar skulu vera 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 DIN 19599. 

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt kafla 14.6 í byggingarreglugerð.  Vísað er í 
teikningar, magntöluliði og 3.1.1. í verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu. 

 

Brunnarnir skulu hafa laufrist úr götuðu 2mm ryðfríu stáli með loki sem hægt er 
að skrúfa af. Laufristar eru  magnteknar í 7.3.1.   

 

Sjá teikn. nr. (99)3.04 og (99)5.03 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er stk. Innifalið skal vera allt efni og vinna sem tilheyrir þessum verklið, 
þ.m.t. þéttingar og tengingar við niðurföll. 

 

7.2.10 Yfirfallsrör á þökum 

Á þök skal verktaki útvega og koma fyrir yfirfallsrörum sem ganga út úr 
þakköntum, rörin tengjast niðurfallslögnum innan klæðninga (sjá kafla 
Lagnahönnuða). Miða skal við lausn sem framleiðandi þakdúks mælir með. 
Yfirfallsrör skal vera með flans sem er soðinn við þakdúk.  

Magntölur og einingarverð: 

Magn er stk. Innifalið skal vera allt efni og vinna sem tilheyrir þessum verklið, 
þ.m.t. þéttingar og tengingar við niðurföll. 

 

 

7.2.11 Þakkantur forsteyptra veggja 

Verktaki skal ganga frá köntum við útveggi og uppá kant skal líma þakdúk í 
samræmi við fyrirmæli dúkframleiðanda. Einangra skal á hliðar og ofan á þakkant 
með 25mm steinullareinangrun 80kg/m³. Þvert á kant kemur Z-prófíll úr áli sem 
skrúfast ofan í steyptan kant. Líma skal EPDM borða á Z-prófíla, borði nái undir 
endalok og fúgu á áfellum og út á þak og klæðningu á vegg. Áfella skal vera úr 
sama efni og klæðning og koma forunnin frá sama framleiðanda. Búa skal til 
áfellur sem mynda panela. Setja skal styrkingar innan í áfellu eins og 
framleiðandi mælir með, nota skal falda festingar til að festa styrkingar. Skrúfa 
skal áfellu í Z-prófíla með skrúfum, sem framleiðandi mælir með,  samlitum 
klæðningu með flötum haus sem er með þéttingu og torx skrúfufari. Engin 
sjáanleg festing má sjást framan á áfellu. 

Sýnilegur kantfrágangur skal vera i flútti við forsteyptaveggeiningu 

Sjá teikningar (99)5.03 og (99)3.04  
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Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lm af frágengnum kanti. Innifalið er allt efni og öll vinna sem til 
verksins þarf, þ.m.t.einangrun, álsamlokuklæðning, Z-prófílar úr áli , styrkingar, 
þéttingar, festingar og flasningar. Þakpappi og dúkur eru magntekinn í kafla 7.2.7. 

 

 

7.2.12 Þakkantur á staðsteyptann vegg 

Verktaki skal ganga frá köntum við útveggi og uppá kant skal líma þakdúk í 
samræmi við fyrirmæli dukframleiðanda. Einangra skal á hliðar og ofan á þakkant 
með 25mm steinullareinangrun 80kg/m³. Þvert á kant kemur Z-prófíll úr áli sem 
skrúfast ofan í steyptan kant. Líma skal EPDM borða á Z-prófíla, borði nái undir 
endalok og fúgu á áfellum og út á þak og klæðningu á vegg. Áfella skal vera úr 
samloku áli. Búa skal til áfellur sem mynda panela. Setja skal styrkingar innan í 
áfellu eins og framleiðandi mælir með, nota skal falda festingar til að festa 
styrkingar. Skrúfa skal áfellu í Z-prófíla og festingu glerprófílveggja með skrúfum, 
sem framleiðandi mælir með,  samlitum klæðningu með flötum haus sem er með 
þéttingu og torx skrúfufari. 

Sjá teikningar (99)5.03 og (99)3.04  

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lm af frágengnum kanti. Innifalið er allt efni og öll vinna sem til 
verksins þarf, þ.m.t.einangrun, álsamlokuklæðning, Z-prófílar úr áli , styrkingar, 
þéttingar, festingar og flasningar. Þakpappi og dúkur eru magntekinn í kafla 7.2.7. 
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7.3 Járn og blikksmíði 

7.3.0 Almennt 

Hér er fjallað um stálsmíði utanhúss. Sjá almennan kafla um tæringarvarnir 
utanhúss. Visað er til  kafla Stálvirki i verklýsingu burðarþols hönnuða varðandi 
gæðakröfur til stálsmíði og stálfestinga. 

 

7.3.1 Laufgrindur ofan á þakniðurfallsbrunna 

Ofan á þakniðurfallsbrunna skal verktaki leggja til og festa þar til gerðar ryðfríar 
laufgrindur. Ganga skal frá jarðvegsdúk eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

Sjá teikn. (99)5.03 og (99)3.04 

 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er stk af uppkomnum og fullfrágengnum laufgrindum. 
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7.4 Málun 

7.4.0 Almennt 

Verktaki skal sílanbaða alla sýnilega steypta fleti hússins.   

Verktaki skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi alla vinnu og frágang. 

Efni 

Málningartegundir eru háðar samþykki verkkaupa / eftirlitsmanns. Verktaki skal 
leggja fram lista yfir öll þau efni, sem hann ætlar að nota til verksins. Í listanum 
komi fram heiti/tegund efnis, ásamt framleiðanda og söluaðila og skal verktaki 
gera sýnishorn af litum og áferð sé þess óskað. 

 

7.4.1 Sílanböðun múrhúðar á sökkulveggjum 

Sílanbaða skal múrhúðaða sökkulfleti, með 2 umferðum af 40% mónósílan. 
Sílanið skal borið vandlega á flötinn þannig að engir fletir verði útundan. 
Æskilegast er að sprauta efninu á flötinn með mjög lágum þrýstingi, þvert yfir 
lóðrétta fleti. Flöturinn skal vera þurr til að ná sem bestu ísogi. Fletirnir skulu 
þorna vel á milli umferða. Byrja skal neðst og vinna sig upp vegginn. Ekki skal 
sílanbaða við lægra hitastig en + 5°C og sá flötur sem sílanbaðaður er skal vera 
minnst +3° yfir daggarmörkum lofts meðan á sílanböðun og þornun stendur. Ekki 
má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Lárétta eða lítt hallandi fleti 
skal sílanbaða ríkulega. Fari mónósílan á gler, ál, tré eða aðra staði þar sem ekki 
á að nota efnið, skal hreinsa það af með spritti eða öðrum þar til gerðum 
hreinsiefnum. 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er m². Innifalið í einingaverði er sílanböðun og hugsanleg hreinsun. 
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7.5 Gluggar, gler og útihurðir 

7.5.0 Almennt 

Sjá kafla 7 Almennt 

Verk þetta tekur til smíði og uppsetningar á gluggum og útihurðum Verktaki skal 
sjá um smíði, leggja til og setja upp glugga/gluggakerfi/hurðir skv. teikningum, 
verklýsingu þessari, hurðarskrá, og tölum í tilboðsskrá.  

Verktaki skal taka öll mál á staðnum áður en smíði hefst og skal hann bera fulla 
ábyrgð á þeim. Í hurðarskrá/magnskrá og teikningum arkitekta koma fram kröfur 
og upplýsingar varðandi einstaka hurðir og skal verktaki verðleggja hurðar 
samkvæmt því sem og verklýsingu þessari. Verktaki skal sjá um að verja 
glugga/hurðar og karma á verktíma og allt til verkloka fyrir hnjaski og rispum. 

Verktaki skal leggja fram útreikninga af gluggum og gleri sem sýni fram á að 
kröfur samkvæmt kröfulýsingu séu uppfylltar.  

Hurðir og gluggar skulu vera verksmiðjuframleiddir frá viðurkenndum, 
framleiðanda og framleitt eftir sama framleiðslukerfi og í sama lit.  

Prófíla karma í timbur/ál glugga og hurða skulu vera 42-50mm og póstar ekki 
þykkari en 58mm.  

Seljandi gluggakerfis skal taka ábyrgð á gæðum glugga og hurða og sýna fram á 
að allt efni til smíði og frágagns, sé upprunavottað efni og uppfylli ISO 9001 
gæðastaðal.  

Glugga- og hurðaframleiðandi geri smíðateikningar af öllum gluggum og hurðum 
ásamt festingum þeirra. 

Gluggar sem eru merktir með öryggisgleri skulu hafa samlímt öryggisgler í öllum 
rúðum merktum (Ö) ytri og innri skífum nema þar sem annað er tekið fram. Litur 
glers og speglun skal vera eins í allri byggingunni, Verktaki skal skila inn prufu af 
gleri ca 300x300mm til samþykktar hjá verkkaupa. Gler skal vera sólvarnar gler – 
Sólarstuðull er 28% sem þýðir að 72% af sólarhitanum er haldið úti. 
Ljósinnstreymishlutfall skal vera 50%. 

Farið skal vandlega eftir leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða, þannig að 
uppsetning, þéttingar og endanlegur frágangur verði gallalaus.  Þessa vinnu skal 
framkvæma af iðnaðarmönnum sem hafa reynslu af ísetningu 
glugga/gluggakerfa/hurða og hafa kynnt sér gögn hönnuða og framleiðanda til 
hins ýtrasta. Sérstaklega skal fara vandlega yfir allar þéttingar og festingar áður 
en slíkt er hulið með einangrun. 

Kröfur sem gerðar eru til burðarkerfis, hurða gluggakerfis og glers, eru 
eftirfarandi: 

 

 Vegið meðal U-gildi glugga/hurða skal vera a.m.k. 1,7 (W/m²K).í samræmi 
við byggingareglugerð. Útreiknað samkvæmt EN ISO 10077-1. 
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 Loft- og vatnsþéttleiki skal vera staðfestur með vottorði frá NMI eða annarri 
sambærilegri stofnun sem prófar samkvæmt sömu stöðlum. 

 Flóttahurðir þannig merktar á teikningum skulu vera útbúnar með 
neyðarbúnaði (Push Pad) skv. ÍST EN 1125-1997. 

 Lyklakerfi er miðað við höfuðlyklakerfi sem skal ákveða í samráði við 
verkkaupa. 

 2ja ára ábyrgð skal vera á kerfislausn. 

 Kröfur um hljóðdeyfni glugga er amk LAeq,24h≤30 og dB Rw + Ctr 30db 

 Hljóðkröfur fyrir hurðir eru skv. DS 1082-1982. 

 Gluggar og hurðir skulu vera verksmiðjuframleiddir frá viðurkenndum 
framleiðanda. 

 Engar festingar skulu vera sýnilegar eftir lokafrágang, festingar skulu 
ganga inní lóðrétta pósta og boltast í gólf og vegg, og skulu taka upp 
þenslu vegna hitabreytinga. 

 Nota skal álímdan/festan EPMD dúk til þéttingar glugga, auk 
einangrunartróðs, þéttipulsa og þéttikíttis. 

 Glugga/hurðakerfi skal hafa umsögn frá NMI eða annarri sambærilegri 
stofnun sem verkkaupi samþykkir. 

 Gluggar skulu hafa vottað slagregnspróf að lágmarki 1100 Pa, og hurðir 
600 Pa slagregnspróf. 

 Svignun prófíla undan vindálagi má mest vera L/300 og mest 8mm fyrir 
hverja kantlengd rúðu. Svignun láréttra pósta undan glerþunga má mest 
vera 3mm. 

 Gluggaprófílar skulu vera loftræstir og sjálf-drenerandi. 

 Allar útihurðir skulu tengdar við öryggiskerfi hússins, allar útihurðar skulu 
hafa vandaðar hurðarpumpur sem hæfa þyngd og stærð hurða. 

 Setja skal öryggisgler þar sem það er sýnt á teikningum. 

 Rafmagnsmótorar fyrir opnanleg glugga fög og útihurðir og ísettir faldir 
rafmagnskaplar þar sem það er sýnt á teikningum og eða tiltekið í 
verklýsingu. 

 Verktaki skal gera prufu af glugga ca 1x1m í réttum lit og leggja fyrir 
verkkaupa til samþykktar. 

 Verktaki skal tryggja fullnægjandi lagnaleiðir í glugga og hurðaprófílum frá 
kerfislofti að búnaði í hurðum og opnalegum rafdrifnum opnalegum fögum 
eftir því sem við á. 
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 Litur glugga skal vera RAL 9010 að innan og RAL 7016 að utan 

 

7.5.1 Útihurðir 

Setja skal upp útihurðir samkvæmt hurðayfirliti arkitekta. Hurðir eru ál tré hurðir. 

Áður en smíði hefst skal verktaki leggja fram upplýsingar um glugga og sýna 

fram á að þeir uppfylli allar kröfur, svo sem um stífleika, þéttleika og útfærslu 
festinga 

Rifu milli hurðarkarma og veggja skal þétta af sérstakri vandvirkni. Fyrst skal setja 

þéttipulsu og síðan skal þétt með tróði úr tjöruhampi. Utan við tróðið skal setja 
þéttipulsu 

og þéttikítti. Pulsuna skal setja það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa 
rifu 

breidd). 

Ísetning hurða verði skv. ráðleggingum framleiðanda og eftirlitsmanns verkkaupa. 
Þar 

sem við á skal gler vera öryggisgler. Dyrabúnaður skal vera samkvæmt yfirliti og 
lýsingu 

rafhönnuðar.. 

Cylenderskrár skulu vera krómhúðaðar, vandaðar og sterkar og skulu þær falla 
inní höfuðlyklakerfi og raftengdum opnunarbúnaði. Handföng eiga að vera gerð 
sem verkkaupi samþykkir. Vandaðar ryðfríar lamir með 

kúlulegum skal setja á hverja útihurð. 

 

Sjálfvirkur opnunarbúnaður 

Á aðalhurð og hurð í aðkomu starfsmanna skal setja sjálfvirkan opnunarbúnað. 

 

Rafdrifinn rafmagnspumpa, með sleða fyrir innopnun. Olnbogarofi að innanverðu. 
útfæra slúttjárnið með rafmagnslæsingu 24v DC 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja 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 brottflutingur og förgun 
umframefnis. 
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7.5.2 Gluggar 

Rifu milli glugga og veggja skal þétta af sérstakri vandvirkni. Fyrst skal setja 
þéttipulsu og síðan skal þétt með tróði úr tjöruhampi. Utan við tróðið skal setja 
þéttipulsu og þéttikítti. 

Pulsuna skal setja það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa rifu breidd). 

Gluggar skulu vera framræstir. Grunna skal undir kíttið með viðeigandi grunni. 

Áður en smíði hefst skal verktaki leggja fram upplýsingar um glugga og sýna fram 
á að 

þeir uppfylli allar kröfur, svo sem um stífleika, þéttleika og útfærslu festinga 

 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm), 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. allur nauðsynlegur búnaður, svo sem lamir, opnanleg 
fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutingur 
og förgun umframefnis. 

 

7.5.3 Tvöfaldur glerprófílveggur 

Verktaki skal leggja til, setja upp og ganga frá tvöföldum glerprófílvegg. 

Tvöfalt glerprófílkerfi sé eins og kemur fram í Kafla 10, Leiðbeinandi tegundaskrá 
arkitekta eða sambærilegt sem að verkkaupi samþykkir. 

Farið skal vandlega eftir leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða, þannig að 
uppsetning, þéttingar og endanlegur frágangur verði gallalaus.  Þessa vinnu skal 
framkvæma af iðnaðarmönnum sem hafa reynslu af ísetningu glerprófílveggja og 
hafa kynnt sér gögn hönnuða og framleiðanda til hins ýtrasta. Sérstaklega skal 
fara vandlega yfir allar þéttingar og festingar áður en slíkt er hulið með einangrun. 

Nota skal alla innleggs-, þennslu-, þéttingar- og aðra frágngslista sem 
framleiðandi mælir með. 

Glerprófílar skulu veru U-skúffuprófílar (e. U-Profile Glass) 33/60/7. Nota skal 
viðeigandi borða, til að hindra að glerkúffurprófílar snertist, sem framleiðandi 
mælir með. Áferð glerskúffuprófíla skal vera mött og sandblásin. 

Prófílkerfi fyrir glerprófílvegg skal vera úr áli, 83mm með slitinni kuldabrú. 
Botnprófíll skal vera sjálfdrenerandi með vatnsbretti. Nota skal þennsluinnlegg á 
samsetningu álprófíla skv. leiðbeiningum framleiðanda. Álprófílkerfið og 
vatnsbretti skal duftlakkað í ljósgráum RAL lit að vali arkitekts.  
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Framleiðandi skal reikna út og ábyrgjast stærðir prófíla og þykkt glers og að þær 
standast uppgefnar álagskröfur. Samskeyti prófíla og festinga skulu þannig gerð 
að glerveggjakerfi geti tekið hitabreytingum frá -5° til 35° án þess að skaðast.  

U-gildi tvöfalds glerprófílveggjar skal ekki vera lakara en 1,7 W/m²K. 

Verktaki skal taka vanda til allra festinga og gæta þess að slíta í sundir leiðni á 
milli ólíkra málma. Taka skal mið af tæringaflokki mannvirkis. 

Allt kítti sem notað er til þéttinga skal hafa sveigjanlega eiginleika (e.elastic) og 
þola sólarljós. Nota skal kítti sem framleiðandi mælir með. 

Verktaki skal haga öllum flutningi og geymslu skv. leiðbeiningum framleiðanda.  

Verktaki skal útvega prufu af álprófílum og glerskúffum í réttum lit og leggja fyrir 
verkkaupa og arkitekt til samþykktar.  Framleiðandi glerprófílveggjar geri 
smíðateikningar af öllum gluggum og hurðum ásamt festingum. Teikningar sem 
og prufuglugga skal verktaki leggja fyrir verkkaupa til samþykktar tímanlega áður 
en framleiðsla hefst, þannig að tryggt sé að það hafi ekki áhrif á verk og 
tímaáætlanir á verkstað. 

Að verki loknu skal verktaki þrífa á fullnægjandi hátt eftir sig og ber hann ábyrgð á 
að allt umfram efni sem frá honum kemur berist til endurvinnslu eða á 
samþykktan urðunarstað á kostnað hans. 

Magntölur og einingaverð: 

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. lnnifalið í einingaverði skulu vera allir 
gler- og álprófílar, þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður. 

 

7.6 Hellulagnir og ruslatunnuskýli 

7.6.0 Almennt 

Verk þetta tekur til hellulagnar á lóð. Verk útfærist í samráði við verkkaupa. 

7.6.1 Hellulagnir á lóð 

Gæðakröfur varðandi hellur: 

Allar hellur og steinar skulu uppfylla ÍST. EN 1338:3003 og ÍST. EN 1339:3003.  

Gæðakröfur varðandi hellulögn: 

Ofan á burðarfyllingu skal reikna með 50mm jöfnunarlagi af sandi undir hellulögn 
með kornastærð á bilinu 0-8 mm, með jafna korndreifingu. Sandurinn skal lagður 
út í jafnþykku lagi og þjappaður með víbróvaltara. Á meðan þjöppun stendur yfir 
skal bleyta þar til hæfilegu rakastigi er náð. Þjappa skal minnst þrjár umferðir.  
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Hellur skulu hvíla á öllum fletinum, þannig að hvergi komi mishæðir á 
hellubrúnum. Misþykkar hellur frá framleiðanda fyrra ekki verktaka þessari 
ábyrgð. Þar sem hellur leggjast að kantsteini, brunnlokum og malbikuðum flötum 
skulu þær hafa 15 mm yfirhæð. Á sama hátt skulu niðurfallsristar í hellulögn vera 
15 mm lægri en aðliggjandi hellur. Ekki skal steypa í kringum brunna, stólpa, 
niðurföll o.þ.h. heldur saga hellur. Millibil hellna skal vera sem minnst en þó það 
mikið að hægt sé að laga línur og gera þær beinar og jafnar.  

Gerð er krafa um fyrsta flokks áferðafallegar hellulagnir með sprungulausum 
hellum. Lélegar eða gallaðar hellur frá framleiðanda fyrir verktaka ekki af þeirri 
ábyrgð. Að öðru leyti skal standa að verki skv. leiðbeiningum framleiðenda. 

Gæðakröfur varðandi fúgufyllingu og frágang: 

Strax eftir að fúgulínur hafa verið réttar af og eigi síðar en í lok hvers vinnudags 
skal strá sandi í fúgur hellnanna og hann kústaður og vökvaður vel niður á milli. 
Söndunina skal endurtaka eins oft og fúgurnar taka við sandi. 

Magntala fermetri [m2] 

 

7.6.2 Sorptunnueiningar 

Við húsið skal setja sorptunnueiningar fyrir 4 sorptunnur. Tveggatunnu einingar 
með hurðum og loki ásamt lokunarbúnaði sem framleiðandi bíður upp á. 
Sorptunnueiningarnar skulu staðsettarl líkt og sýnt er á teikningu arkitekta. 

MAGNTÖLUR: 

Magntala er heild, tvö stk tveggjatunnueining. Innifalið skal vera undirbúningur , 
allt efni og öll vinna til að klára verkið. 
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7.1 Múrverk

00551²mnuðúhrúm go nurgnanielukköS1.1.7

0ðalbstilrify á tsiræf 1.7 ruðil slatmaS

7.2 Trésmíði

00654²mmm001 ajggevtú nurgnaniE1.2.7
0074mlmujggevukolmas mutpyetsrof á atieksmas gnittéÞ2.2.7
0006mlraggulg lá/rubmit itterbsntaV3.2.7
0096mlraggulg lá/rubmit rullefÁ4.2.7
006²mtfolðiketruðin gninðælK5.2.7

7.2.6 Þakfrágangur Alment 0
00307²mrukúd go nurgnanie  ,ippapkaÞ7.2.7
00307²mkaþ á graf ,lömkaÞ8.2.7
0081ktsmuköþ á rannurbsllafruðiN9.2.7
0081ktsmuköþ á rörsllafrifY01.2.7
00121mlajggev artpyetsrof rutnakkaÞ11.2.7
000,47mlggev nnatpyetsðats á rutnakkaÞ21.2.7

0ðalbstilrify á tsiræf 2.7 ruðil slatmaS

7.3 Járn og blikksmíði

7.3.1 Laufgrindur ofan á þakniðurfallsbrunna stk 18 0 0

0ðalbstilrify á tsiræf 3.7 ruðil slatmaS

7.4 Málun

00551²mmujggevlukkös á raðúhrúm nuðöbnalíS1.4.7

0ðalbstilrify á tsiræf 4.7 ruðil slatmaS

7.5 Gluggar, gler og útihurðir

0001ktsriðruhitÚ1.5.7
00342mlraggulG2.5.7
00355²mruggevlífórprelg rudlafövT3.5.7

0ðalbstilrify á tsiræf 5.7 ruðil slatmaS

7.6 Hellulagnir og ruslatunnuskýli

00975²mðól á ringalulleH1.6.7
001dliehragninieunnutproS2.6.7

0ðalbstilrify á tsiræf 6.7 ruðil slatmaS

7. Utanhúsfrágangur bls. 1 af  1 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

.rk 3.562.379 , UNDIRBÚNINGUR AÐATSÐA1

.rk 60.376.068SSÚHNATU RUGNAGÁRF7

.rk 63.938.447:KSV ÐEM ÐÆHRÁJFSÐOBLITRADLIEH

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Kirkjutétt 8, samkvæmt 
meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

__________________________________



1. Aðstaða og undirbúningur
Magnskrá

ðrevradlieHðrev.niEngaM.niEruttáþkreVremúN

1 1.1 AÐSTAÐA, UNDIRBÚNINGUR

224.833224.8331dlieHuðötsða gnintesppU 1.1.1
535.030.2535.030.21dlieHsiðævsunniv rutskeR 2.1.1
224.833224.8331dliehkolkrev í rugnagárF 3.1.1
000.558005.4091miðævskrev mugnirk í gniðriG 4.1.1

973.265.3ðalbstilrify á tsiræf 1.1 ruðil slatmaS

1. Aðstaða og undirbúningur  bls. 1 af 1 



7. Utanhúsfrágangur
Magnskrá

ðrevradlieHðrev.niEngaM.niEruttáþkreVremúN

7 Frágangur utanhúss

7.1 Múrverk

000.507.1000.11551²mnuðúhrúm go nurgnanielukköS1.1.7

000.507.1ðalbstilrify á tsiræf 1.7 ruðil slatmaS

7.2 Trésmíði

291.793.2752.5654²mmm001 ajggevtú nurgnaniE1.2.7
261.94640.174mlmujggevukolmas mutpyetsrof á atieksmas gnittéÞ2.2.7
066.393165.606mlraggulg lá/rubmit itterbsntaV3.2.7
524.475523.896mlraggulg lá/rubmit rullefÁ4.2.7
018.411531.916²mtfolðiketruðin gninðælK5.2.7

7.2.6 Þakfrágangur Alment 0
286.365.31492.91307²mrukúd go nurgnanie  ,ippapkaÞ7.2.7
618.430.1274.1307²mkaþ á graf ,lömkaÞ8.2.7
436.194313.7281ktsmuköþ á rannurbsllafruðiN9.2.7
000.261000.981ktsmuköþ á rörsllafrifY01.2.7
564.235.1566.21121mlajggev artpyetsrof rutnakkaÞ11.2.7
024.478.1033.520,47mlggev nnatpyetsðats á rutnakkaÞ21.2.7

662.881.22ðalbstilrify á tsiræf 2.7 ruðil slatmaS

7.3 Járn og blikksmíði

7.3.1 Laufgrindur ofan á þakniðurfallsbrunna stk 18 6.089 109.602

206.901ðalbstilrify á tsiræf 3.7 ruðil slatmaS

7.4 Málun

079.911477551²mmujggevlukkös á raðúhrúm nuðöbnalíS1.4.7

079.911ðalbstilrify á tsiræf 4.7 ruðil slatmaS

7.5 Gluggar, gler og útihurðir

062.916.2629.16201ktsriðruhitÚ1.5.7
746.713.8922.43342mlraggulG2.5.7
560.457.71501.23355²mruggevlífórprelg rudlafövT3.5.7

279.096.82ðalbstilrify á tsiræf 5.7 ruðil slatmaS

7.6 Hellulagnir og ruslatunnuskýli

923.390.7152.21975²mðól á ringalulleH1.6.7
929.864929.8641dliehragninieunnutproS2.6.7

852.265.7ðalbstilrify á tsiræf 6.7 ruðil slatmaS

7. Utanhúsfrágangur bls. 1 af  1 



 

 

 

 

 

 

Guðríðarkirkja 

Hönnunarsamningur 

Ágúst 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkaupi:  Kirkjufélagið ehf 

   Kirkjustræti 1 

   101 Reykjavík 

   Kt. 123456-7890 

 

 

Verktaki  SARK hönnun 

Hönnuður:  Sigurður Rúnar Sigurðsson 

Bláskógum 1 

109 Reykjavík 

Kt.030788-2069 



Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 

 

 

 

Verkkaupi: Kirkjufélagið ehf 

Kirkjustræti 1 

101 Reykjavík  

kt.123456-7890  
 

 

Verktaki:  SARK hönnun 

Hönnuður:  Sigurður Rúnar Sigurðsson 

Bláskógum 1 

109 Reykjavík 

Kt.030788-2069 

 

 

 

1. grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður og ráðgjafi á verkinu: Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja. 

Verkið felur í sér að veita ráðgjöf um tæknileg atriði, hönnun aðaluppdrátta að alls brútó 800 

m² byggingu á tveimur hæðum sem mun vera kirkja. Lagt er upp með mannvirki byggt úr 

forsteyptum einingum og staðsteypu í útveggi og milliplötur og holplötur í þak, gler hjúpur 

verður utanum kirkjuskip.  

Verkið byggir á frumtillögu Arkís arkitekta ehf frá árinu 2006.  

 

Vinnan nær til hönnunar og ráðgjafar á eftirfarandi þáttum. Hönnuður skal hafa samráð við 

verkkaupann um alla hönnun svo tryggt sé að hún verði í samræmi við ætlun hans. Verkefnið 

er í meginatriðum fólgið í eftirfarandi:  

 

 

Sundurliðun verkþátta:  

1. Forhönnun og rannsóknarvinna.  

Felur í sér lausnir og þarfagreiningu rýma. Greiningu á brunavörnum  

Greiningu á helstu lagnaleiðum fyrir loftræsi-, neysluvans-, heitavatns-, og fráveitulagnir. 

Greiningu á hljóðvist skv. kafla ÍST 45.  

Greiningu á efnum helstu byggingahluta.  

Orkuútreikningar fyrir mannvirkið, þ.e.a.s. varmatap byggingahluta 



 

2. Gerð aðaluppdrátta  

Afstöðumynd í mælikvarða 1:500. Grunnmyndir, snið og útlitsteikningar í mælikvarða 1:100 

ásamt skráningartöflu mannvirkis. Jafnframt innifelur þessi liður í sér umsókn um 

byggingarleyfi til byggingarfulltrúa.  

 

3. Gerð séruppdrátta – Verk-, hluta-, deili-, og innréttingateikningar  

Verkteiknignar: Grunnmyndir, snið og útlit í mælikvarða 1:50  

Hlutateikningar, glugga og hurða yfirliti í mælikvarða 1:20.  

Deiliteikningar í mælikvarða 1:5.  

Innréttingateikningar af innréttingum fyrir baðherbergi í mælikvarða 1:20.  

 

4. Gerð útboðsgagna  

Verktaki gerir útboðs- og samningsskilmála fyrir verkið í heild, verklýsingu fyrir frággang 

innan- eða utan húss, ákveðið í samráði við verkkaupa, magntöluskrá, kostnaðaráætlun ásamt 

tillögu að verkáætlun. 

  

5. Verkfundir  

Verkfundir í samræmi við framvindu verkefnis.  

Enn fremur skal hönnun verkefnis fara eftir eftir farandi gögnum sem eru sem viðauki við 

samning þennan:  

1. Fara skal eftir skilalýsingu, lögð á innranet BF-LOK1010, Lokaverkefni, 2014-3 þann 

29.08.2014.  

2. Ennfremur skal fara eftir reglum um lokaverkefni, lögð á innranet BF-LOK1010, 

Lokaverkefni, 2015-3 þann 10.08.2015.  

 

1. grein 

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í 

samræmi við óskir verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við 

lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með 

síðari breytingum.  

 

2. grein  



Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum. Litið skal á frávik 

frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við 

það.  

Ef verkkaupi breytir forsendum fyrir áður samþykktum áföngum þannig að ráðgjafi þurfi að 

vinna að nýju það sem á eftir þeim sem kemur, skal hann greiða fyrir þá vinnu sem af því 

hlýst skv. tímagjaldi. Enn fremur skal verkkaupi greiða skv. fermetragjaldi ef að kemur til 

stækkunar mannvirkisins vegan breytinga á lögum og/eða reglugerðum frá frumtillögu 

mannvirkisins.  

 

3. grein  

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:  

Kr: 8.011.200,- með virðisaukaskatti.  

Segi og skrifa: Áttamiljónir ellefuþúsund og tvöhundruð 00/100  

Tímagjald fyrir unnin tíma vegna aukaverks:  

Kr: 12550.- með virðisaukaskatti.  

Segi og skrifa: Tólfþúsundfimmhundruðogfimmtíu 00/100  

Fermetra verð fyrir vinnu umfram frumtillögu af mannvirkinu;  

Kr: 3500,- pr m²  

Segi og skrifa: Þrjúþúsundogfimmhundruð 00/100  

 

4. grein  

Verkið verðbreytist ekki. 

  

5. grein  

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá með jöfnum greiðslum út hönnunartímann, 

með því að greiða inn á bankareikning verktaka nr: 999 26 99 í Peningabankanum.  

eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 

21 dagur, á verktaki rétt á dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á 

verktíma sem drætti nemur.  

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga 

um að þeir byggist á réttum forsendum.  



6. grein  

Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu 

fullgerðu til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af 

byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá eftirstöðvar samningsfjárhæðar er gilda fyrir 

verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram.  

 

7. grein  

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 

efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. Verkkaupi skal 

hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á 

hverjum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þessa samnings.  

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af 

völdum verktaka.  

 

8. grein  

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 

sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

  

9. grein  

Framkvæmdatími hefst 20. ágúst 2015 og skal vera lokið eigi síðar en: 12.12.2015 að 

viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af samningsupphæðinni á dag fyrir hvern 

almannaksdag sem verklok dragast fram yfir þann dag.  

 

10. grein  

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

 

11. grein  

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

Héraðsdómi Reykjavíkur.  



Undirskriftir:      _________________________________  

Staður og dagsetning  
 

 

_____________________________     _________________________________  

Undirskrift verkkaupa      Undirskrift verktaka  

 

 

Vitundarvottar:  
 

________________________________ kt: _______________  

 

________________________________ kt: _______________  

 

 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:  

 

1. Skilalýsingu, lögð á innranet BF-LOK1010, Lokaverkefni, 2015-3 þann 10.08.2015.  

 

2. Reglum um lokaverkefni, lögð á innranet BF-LOK1010, Lokaverkefni, 2014-3 þann 29.08.2015.  

 

3. Greiðsluætlun  

 

 

 



STÖÐLUÐ KOSTNAÐARÁÆTLUN

Samantekt kostnaðarliða

Samtals (Yfirlit)

Kirkja

Dagsetning: 21.11.2015

Brúttóflötur (m2): 890
Brúttórúmmál (m3): 3293,00

Liður Alls
ALMENNT 83.153.056 kr.
JARÐVINNA 25.355.798 kr.
BURÐARVIRKI 68.390.479 kr.
LAGNIR 43.211.181 kr.
RAFORKUVIRKI 41.730.407 kr.
FRÁGANGUR INNANHÚSS 113.251.294 kr.
FRÁGANGUR UTANHÚSS 41.495.511 kr.
FRÁGANGUR LÓÐAR 95.930.012 kr.

Samtals: 512.517.738 kr.

Síða:  1



SARK hönnun Kirkjustétt 8. Guðríðarkirkja. 10.08.2015 
Greiðsluáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

Dags.   Upphæð   Geymslufé 4%   Til greiðslu m/vsk 
          

1. sep. 15  
       
1,602,240  

 
kr.                64,090  

 
kr.  

          
1,538,150  kr. 

1. okt.15  
       
1,602,240  

 
kr.                64,090  

 
kr.  

          
1,538,150  kr. 

1. nóv. 15  
       
1,602,240  

 
kr.                64,090  

 
kr.  

          
1,538,150  kr. 

1. des. 15  
       
1,602,240  

 
kr.                64,090  

 
kr.  

          
1,538,150  kr. 

1. jan. 16   
       
1,602,240  

 
kr.                64,090  

 
kr.  

          
1,538,150  kr. 

Samtals  
       
8,011,200  

 
kr.             320,448  

 
kr.  

         
7,690,752  kr. 

  Án vsk 
       
6,461,033  

 
kr.             258,441  

 
kr.  

          
6,202,591  kr. 



Kirkjufélagið ehf REIKNINGUR
Kirkjustræti 1
101 Reykjavík

Reikningsnúmer R0003
Bókunardags. 1.11.2015

Gjalddagi 1.11.2015
Eindagi 11.11.2015

Viðskiptamaður nr. 1234567890
Hönnun og ráðgjöf fyrir oktober 2015 Kennitala greiðanda 1234567890

Lýsing Magn Ein.verð VSK % Upphæð

Hönnun og ráðgjöf 1 1.538.150 25,5 1.602.240
Geymslufé 4 % 1 48.067 25,5 64.090

Samtals ISK 1.666.330

Greiðsluskilmálar Greiðsluseðlar

Kirkjufélagið ehf REIKNINGUR
Kirkjustræti 1
101 Reykjavík

Reikningsnúmer R0004
Bókunardags. 1.12.2015

Gjalddagi 1.12.2015
Eindagi 11.12.2015

Viðskiptamaður nr. 1234567890
Hönnun og ráðgjöf fyrir nóvember 2015 Kennitala greiðanda 1234567890

Lýsing Magn Ein.verð VSK % Upphæð

Hönnun og ráðgjöf 1 1.538.150 25,5 1.602.240
Geymslufé 4 % 1 48.067 25,5 64.090

Samtals ISK 1.666.330

Greiðsluskilmálar Greiðsluseðlar

SARK hönnun

SARK hönnun



Kirkjufélagið ehf REIKNINGUR
Kirkjustræti 1
101 Reykjavík

Reikningsnúmer R0001
Bókunardags. 1.9.2015

Gjalddagi 1.9.2015
Eindagi 11.9.2015

Viðskiptamaður nr. 1234567890
Hönnun og ráðgjöf fyrir ágúst 2015 Kennitala greiðanda 1234567890

Lýsing Magn Ein.verð VSK % Upphæð

Hönnun og ráðgjöf 1 1.538.150 25,5 1.602.240
Geymslufé 4 % 1 48.067 25,5 64.090

Samtals ISK 1.666.330

Greiðsluskilmálar Greiðsluseðlar

Kirkjufélagið ehf REIKNINGUR
Kirkjustræti 1
101 Reykjavík

Reikningsnúmer R0002
Bókunardags. 1.10.2015

Gjalddagi 1.10.2015
Eindagi 11.10.2015

Viðskiptamaður nr. 1234567890
Hönnun og ráðgjöf fyrir september 2015 Kennitala greiðanda 1234567890

Lýsing Magn Ein.verð VSK % Upphæð

Hönnun og ráðgjöf 1 1.538.150 25,5 1.602.240
Geymslufé 4 % 1 48.067 25,5 64.090

Samtals ISK 1.666.330

Greiðsluskilmálar Greiðsluseðlar

SARK hönnun

SARK hönnun



Kirkjufélagið ehf REIKNINGUR
Kirkjustræti 1
101 Reykjavík

Reikningsnúmer R0005
Bókunardags. 1.01.2016

Gjalddagi 1.01.2016
Eindagi 11.01.2016

Viðskiptamaður nr. 1234567890
Hönnun og ráðgjöf fyrir oktober 2015 Kennitala greiðanda 1234567890

Lýsing Magn Ein.verð VSK % Upphæð

Hönnun og ráðgjöf 1 1.538.150 25,5 1.602.240
Geymslufé 4 % 1 48.067 25,5 64.090

Samtals ISK 1.666.330

Greiðsluskilmálar Greiðsluseðlar

SARK hönnun



  

 

 

 

 

Kirkjustétt 8, Guðríðarkirkja 

 

Viðauki B 

 

 

Deiliskipulag 

Forhönnun 

Aðaluppdrættir 

Verkteikningar 

Hlutateikningar 

Deiliteikningar 

 

 



































Útveggur einangraður
Byggingareglugerðarlágmark = 0,4

Útveggur d     
[m]

λ    
[W/mK]

R   
[m²K/W]

Ytra yfirborð 0,04
Harðgifs klæðning 0,015 0,2 0,08
Loftræst bil 0,025 0,15
Einangrun 0,125 0,034 3,68
Steyptur veggur 0,23 1,7 0,14
MúrPússning 0,02 1,2 0,02
Innra yfirborð 0,13
Alls (ΣR) 4,22

[W/m²K]
U' 0,24
∆U (einangrað í einu lagi) 0,01
∆U U-vinklar 0,12
∆U U-dýflur 0,01
Kólnunartala U 0,38



























Dagsetning:

Blaðastærð A2 = 420 x 594

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.

Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógum 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 5

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ALMENNAR SKÝRINGAR

AÐALUPPDRÆTTIR

SRS
SRS

15-001

01.11.2015

(99)1.00

Kirkjustétt 8 Skýringar tákna

Landnr: 205139
Staðgreinir 0-1-4132301 matshluti 01

BYGGINGARLÝSING

Notkun:
Kirkjstétt 8 mun hýsa Guðríðarkirkju. Í byggingunni verður Kirkjuskip
sem hægt verður að opna inn í uppskiptanlegan fjölnotasal og
framreiðslueldhús. Auk þess verður skrifstofuaðstaða fyrir prest,
aðstoðarprest, tónlistarstjóra, vinnustöðvar í opnu vinnurými og lítil salur
fyrir félagsstarf.

Starfsmannafjöldi í byggingunni er breytilegur. Gera má ráð fyrir að
meðaltali verði 4-5 starfsmenn með fasta viðveru. Við athafnir og aðra
viðburði má gera ráð fyrir að um 150 manns verði í kirkjuskipi ef
fjölnotasalur er einnig stólaður upp getur fjöldin farið upp í 310. Gert er
ráð fyrir læstum munaskápum fyrir starfsmenn.

Almenn lýsing:
Aðkoma sóknarbarna og starfsmanna er frá Kirkjustétt. Bílastæði eru
staðsett við  norður hlið kirkjunar en sorpskíli við suðurhlið
byggingarinnar.

Byggingin er að stærstum hluta á einni hæð, en með tæknirými
loftræsingar á annari hæð. Aðalinngangur er um forgarð á notðurhlið.

Helstu stærðir:
Byggingin er einn matshluti.

MHL 01 m² m³
Fyrsta hæð 725,6 3684,5
Önnur hæð 70,5 266,1
Samtals 796,1 3950,6

Stærð lóðar, nýtingarhlutfall og bílastæðabókhald:
Stræð lóðar er 6729 m² skv. mæliblaði.

Nýtingarhlutfall
Heild mannvirkis 0,118

Bílastæðabókhald          Stæði Þar af fyrir hreyfih.
Bílastæði á lóð 53 3

Bílastæðakrafa skv. deiliskipulagi er lágmark 50 stæði við kirkjuna.

Burðarvirki:
Húsið er staðsteypt að hluta og forsteyptar einingar að hluta, veggir og
milliplata kirkjuskips og anddyris eru staðsteypt auk allrar botnplötu. Í
lægri hluti byggingar eru allir útveggir forsteyptar samlokueiningar. allar
þakplötur eru úr forsteyptum holplötum með járnbentu ásteypulagi.
Einangrun er að utanverðu á staðsteypsa veggi og á þak.

Frágangur þaka:
Þök byggingarinnar eru viðsnúin. Ofan á þakplötur kemur ásoðið lag af
asfaltpappa, Steinull að lágmarki 160mm, dúkur og farg. Farg þakflata
verður möl.  Afvötnun verður í hallandi steinull og regnvatn leitt út á við í
regnvatnskerfi byggingarinnar.

Frágangur útveggja, efnis- og litaval:
Útveggir Kirkjuskips eru einangraðir að utan með 100mm einangrun
með álímdum ljósum glertrefjadúk. Veggir á lægri hluta byggingar er
eru forsteyptir samlokuveggir og eru þeir veggir .  Utan um kirkjuskips
hluta byggingar verður glerveggur úr glerskúffuprófílum.

Gluggar og hurðir:
Gert er ráð fyrir verksmiðjuframleiddum ál-tré gluggum og ál-tré
útihurðum þar sem litur á timbri að innan er hvítt en ál að utan ral 7016.
Gler í byggingunni verður tvöfallt einangrunargler með háu
einangrunarstigi og sólarvörn, ýmist hert gler, samlímt eða flotgler eftir
staðsetningu. Gerð glers í útveggjum verði í samræmi við
byggingarreglugerð og útgefið leiðbeiningarblað Rb (iðnú
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands) (31).121.3 ,,Val glergerða fyrir
húsnæði sem almenningur
hefur aðgengi að".

Kólnunartölur:
Þak ≤ 0.20
Útveggur ≤ 0.40
Léttur útveggur ≤ 0,30
Gluggar ≤ 2.0
Hurðir ≤ 2.0
Gólf á fyllingu ≤ 0.3

Reiknað U-gildi Byggingarhluta W/m²K Þykkt gerð
Gólf 0,27 75mm Plast
Veggir steyptir, einangraðir að utan 0,33 100mm Steinull
Veggir Samlokueiningar  0,32 100mm Plast
Þak, viðsnúið 0,19 160mm Steinull
Gluggar 1,70
Hurðir 1,70

Innveggir og innihurðir:
Steyptir og forsteyptir innveggir verða sandsparstlaðir og málaðir í
ljósum lit. Almennt eru léttir innveggir gifsveggir, málaðir í ljósum lit og
að hluta flísalagðir flísum á salernum og í eldhúsi.

Í fjölnotasal og kirkjuskipi verða felliveggir til að skipta upp rýminu eða
stækka.

Hurðir innandyra hafa að lágmarki hindrunarlausa umferðarbreidd
870mm og hindrunarlausa umferðarhæð 2070m.
Aðrar innihurðir verða ýmist úr tré, áli, gleri eða stáli.

Gólf:
Gólf eru úr járnbentri steinsteypu. Botnplata er staðsteypt og einangruð
undir botnplötur, með 75 mm einangrun. Sökklar einangrast með 75
mm einangrun. Gólf á skrifstofum og sal fyrir félagsstarf verða
parketlagt, Gólf í gönguleið og alltari kirkjuskips verður teppalagt, gólf í
göngum, geymslu, salernum, kirkjuskipi, skrúðhúsi og fjölnotasal verða
ljósar 60 x 150 flísar.

Loft:
Öll loft verða niðurtekið loft.

Hitalagnir:
Upphitun húss er framkvæmd meðgólfhita á göngum, anddyri og
kirkjuskipi, gólfofnagrifjur verða í fjölnotasal, skrifstofum og sal fyrir
félagsstarf, ofnar verða í geymslum, skrúðhúsi og salernum.
síðan verður hitun/kæling með loftræsikerfi í bygginguni.
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R60 Táknar brunamótstöðu burðarvirkis í
mínútum

EI-CS30 Táknar brunamótstaða hurðar í mínútum.
 S táknar reykþéttingu

C táknar sjálflokandi

BO Táknar björgunarop

Neysluvatnslagnir:
Lagnir ferðast í loftum frá intaksrými að tækjum.

Rafkerfi:
Lagnaleiðir verða í loftum og léttum veggjum eftir því sem við á.
Heimtaug verður 3x 200A.

Loftræsing:
Bygging verður hituð/kæld með loftræsikerfi. Snyrtingar og eldhús verða
með útsogskerfum.

Hljóðvist:
Við nýbyggingu á Guðríðarkirkju, Kirkjustétt 8 í Reykjavík munu kröfur
til hljóðvistar skv. gæðaflokki C í staðlinum ÍST45:2011, Hljóðvist –
Flokkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, vera uppfylltar að lámarki. Horft er
til kafla 6 og 10 í staðlinum. en þar eru skilgreindar sérstaklega kröfur til
frístundaheimilis og skrifstofuhúsnæðis. Við hljóðvistarhönnun
byggingarinnar verður að einhverju leiti horft til gæðaflokka A og B við val
á lausnum, og þannig stuðlað að meiri hljóðvistargæðum en kveðið er á
um í gæðaflokki C. Við hljóðhönnun salana verður litið sérstaklega til
viðeigandi markmiða fyrir tónlistarflutning en þá verður einnig gerð krafa
um talskilning. Gert er ráð fyrir hljóðkerfi í salnum. Fullnægjandi
hljóðeinangrun verður tryggð með því að beita þekktum lausnum við
uppbyggingu milliveggja. Frágangur tæknibúnaðar í byggingunni verður
með þeim hætti að kröfur til hljóðvistar verða uppfylltar. Kröfur um ómtíma
eru uppfylltar með notkun hljóðísogandi loftflata og sérstakra ómdempandi
veggpanella þarf sem þörf er á.

Brunavarnir
Byggingin er kirkja sem stendur við kirkjustétt í Reykjavík. Byggingin er
steinsteypt og forsteypt, u.þ.b. 800 m2 að grunnfleti, á tveimur hæð.
Byggingin er hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar.

Flokkun og notkun byggingar
Starfsemi er kirkja / safnaðarheimili er í notkunarflokki 2.

Brunahólfun
Byggingin verður eitt meginbrunahólf sem skiptist í 3 brunahólf.
Brunahólf verða almennt EI 60 með EI2 30-CSm / EI2 30-Sm hurðum.
Kirkjuskip er eitt brunahólf ~200 m2.
Fjölnotasalur verður eitt brunahólf ~116 m2.
Lofræstiklefi á annari hæð verður sér brunahólf ~57 m2

Burðarvirki
Brunamótstaða aðalburðarvirkja verður a.m.k. R60. skv. núgildandi
byggingarreglugerð verður áhætta skilgreind sem „meðal“ skv. grein 9.9.3
og kröfur til burðarvirkis því R60.

Klæðningar
Klæðningar skulu vera skv. staðlaröðinni ÍST EN 13501.
Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G, þ.e. Dfl-s1.
Upphengd loft verða úr A-efnum.
Utanhúsklæðningar verða í flokki 1 og þakefni í flokki T, eða B(roof.). (t2).

Flóttaleiðir
Áætlaður hámarksfjöldi í Kirkjuskipi er mest 160 manns en 200 manns í
fjölnotasal en flóttahurðir anna miklu stærri fjölda. fjölnotasalnum má skipta
með felliveggjum í tvo minni sali.
Frá hverjum sal verða flóttaleiðir í gagnstæðar áttir.
Þar sem um er að ræða fjölnotasal verða sæti ekki föst við gólf.
Sætin skulu fest saman fjögur og fjögur til þess að ekki skapist miklar
hindranir við rýmingu fólks.
Fjöldi á skrifstofu gæti verið allt að 15 manns, en gert ráð fyrir minni
starfsmannafjölda.
Hvergi verður lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf.
Hurðir í aðal- og bakinngangi skulu búnar neyðaropnunarbúnaði skv. ÍST
EN 1125 (panik slám).

Brunaviðvörunarkerfi
Viðurkennt vistafangakerfi verður í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og reglum
Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð
ásamt yfirlitsmynd verður í anddyri skála.
Jaðarbúnaður getur verið hurðaseglar, bruna- og reyklúgur og blásarar
loftræsikerfa.
Allur búnaður skal uppfylla viðkomandi EN staðla og skal viðvörun frá
honum, uppsetning, allur rekstur og viðhald vera í samræmi við
leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.

Loftræsing, reyklosun
Loftræsikerfi skulu uppfylla kröfur skv. ÍST EN 13501-03 og vera hönnuð
skv. DS 428.
Þannig skal gengið frá loftræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun
byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna. Bruna- og
reyklokur (a.m.k. EI 60-S) verða í brunahólfunarskilum. Bruna- og reyklokur
skulu tengjast að prófunarstöð fyrir lokur, sem er með hljóðmerki og ljós.
Prófunarstöð tengist brunaviðvörunarkerfi hússins. Við brunaboð, bilun í
blásara eða lokum fær prófunarstöð merki og lokar lokum.
Gert er ráð fyrir að loftræsikerfi þjóni nokkrum brunahólfum auk salar.
Reyklosun verður um loftræstikerfifrá kirkjuskipi en annars almennt um
glugga og hurðir.

Slöngukefli og slökkvitæki
Slöngukefli skv. ÍST EN 671 verður sett upp í anderi þannig að
brunaslangan nái út í öll horn.
Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett við brunaslöngu en skulu auk
þess vera við flóttaleiðir, í eldhúsum og tæknirýmum. Hámarks fjarlægð í
næsta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 m.
Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila.
Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum
skiltum af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð,
ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum.
Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux í skála og sal og
einnig í salerni fyrir fatlaða.
Neyðarlýsing, minnst 15 lux, verður í tæknirýmum.
Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða.

Aðkoma slökkviliðs
Aðkoma er greið umhverfis bygginguna og er aðkoma slökkviliðs
skilgreind við norðurhlið byggingarinnar.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa
Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á
brunavarnakerfum hússins (brunaviðvörunarkerfi ásamt jaðarbúnaði,
brunavarnabúnaði loftræsikerfa, handvirkum slökkvibúnaði, út- og
neyðarlýsingu).

Aðgengi og algild hönnun;
Aðkoma er um aðalinngang á norðurhlið. Allar hurðir í umferðarleiðum
innandyra verða án þröskulda. Eitt salerni af almenningssalernum
uppfyllir kröfur um
algilda hönnun. Þröskuldar útidyrahurða í flóttaleiðum verða ekki hærri
en 25mm.

Frágangur lóðar:

Við aðkomu hlið er fyrirhugað torg sem teygir sig að inngöngum norður
hliðar. Tjarnir eru við austur og suður hliðar kirkjunar og standandi
kross í þeirri við austurhlið.
Göngustígur verður við suður og vesturhlið byggingarinnar. Annars skal
leitast við að hafa slét gras.

Meðferð úrgangs
Sorpgeymsla og flokkun sorps er í sorptunnuskýli við suðurhlið
byggingarinnar. Gert er ráð fyrir fjórum sorpílátum að stærð
1075x580x725. Sorp er flokkað í þartilgerð ílát.

Sértækar aðgerðir
Ekki er um að ræða neinar sértækar aðgerðir.

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað: As indicated

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

AFSTÖÐUMYND

AÐALUPPDRÆTTIR

SRS
SRS

15-001

01.11.2015

(99)1.01

 1 : 500
Afstöðumynd1

 1 : 20
Skráningartafla
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 200

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

LANDHÆÐ LÓÐARMÖRK, LÓÐ

AÐALUPPDRÆTTIR

SRS
SRS

15-001

01.11.2015

(99)1.02

 1 : 200
Grunnmynd lóð1
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 100

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

GRUNNMYNDIR 1 OG 2. HÆÐ
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SRS
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15-001

01.11.2015

(99)1.03

 1 : 100
Grunnmynd, 1. hæð1

 1 : 100
Grunnmynd, 2. hæð2

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:
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kt 030788-2069
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Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 100
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útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 100

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

SNIÐ
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SRS

15-001

01.11.2015

(99)1.05

 1 : 100
Snið A-A1

 1 : 100
Snið B-B4

 1 : 100
Snið C-C5

útg. dags. skýring teiknað



Dagsetning:

Blaðastærð A2 = 420 x 594

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.

Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógum 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 5

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ALMENNAR SKÝRINGAR

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(99)3.00

Kirkjustétt 8 Skýringar tákna

K: 0,00

K: 0,00

1
(99)3.00

1 Texti
1:100

Teikning
Skýring
Mælikvarði

Táknar snið
Númer á teikningu
Númer á blaði

Táknar gólfkóta, hæð á grunnmynd

Táknar kóta, hæð á sniði

Skýringar á efnisnotkun ofl. er að finna á fyrstu teikningu í hverjum flokki. Þær gilda fyrir
aðrar teikningar nema annað sé tekið fram.

Öll mál og aðstæður athugist á staðnum áður en smíði hefst.

Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni.

Öll mál eru í mm nema hæðarkótar eru í metrum.

Sjá einnig gildandi aðaluppdrætti.

Einingar, byggingarhlutar, húshlutar eða efni til heilla mannvirkja á markaði skulu almennt
vera CE-merkt og henta til fyrirhugaðra nota sbr. ákvæði VIII. kafla laga um mannvirki og
reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur. Ef ekki eru til samhæfðir evrópskir staðlar
eða evrópskt tæknisamþykki fyrir viðkomandi vöru skal afla umsagnar frá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og eftir atvikum frá Mannvirkjastofnun vegna eldvarna í
samræmi við 2.-4. mgr. 5.1.1. gr. og 25. gr. laga um brunavarnir.

Almennar skýringar

XX-YY Táknar merkingu byggingarhluta
XX táknar byggingarhluta:

IV Innveggur
ÚV Útveggur
IH Innihurð
ÚH Útihurð
ÚG Gluggi í útvegg
IG Gluggi í innvegg
IL Loft innanhúss
ÚL Loft utanhúss

YY táknar númer/tegund byggingarhluta:
 01 Tölustafir fyrir númer einstakra

byggingarhluta
A Bókstafur fyrir tegund

byggingarhluta

1

(99)4.00

1

(99)3.00
Táknar ásýnd utanhúss
Númer á teikningu
Númer á blaði

Táknar ásýnd innanhúss
Númer á teikningu
Númer á blaði

1 Táknar tilvísun í skýringartexta

Táknar að snið, deili eða ásýnd á
viðkomandi stað er sambærilegt við
teikningu sem vísað er í.

Samb.

Táknar halla í gráðum eða sem hlutfallXX

(99)5.00

Táknar deilitilvísun
Númer á teikningu
Númer á blaði

R´w 48dB Táknar lofthljóðeinangrun byggingarhluta í dB

R60 Táknar brunamótstöðu burðarvirkis í
mínútum

EI-CS30 Táknar brunamótstaða hurðar í mínútum.
 S táknar reykþéttingu

C táknar sjálflokandi

EI60 Táknar brunamótstöðu byggingarhluta
(heilleiki og einangrun) í mínútum

Táknar núverandi

Táknar niðurrif

Táknar nýtt

Táknar bráðabirgðar

útg. dags. skýring teiknað



A

(99)3.05
B

(99)3.05

1950 900 150 120 1980 900 120 230 1910 900 210 230 4650 120 3610 120 5140 240 2060 120 1500 120 1470

1950 900 460

44
60

12
0

15
30

12
0

14
80

5
(99)5.01

4
(99)5.01

6
(99)5.01

7
(99)5.01

48
0

40
80

IV
-A

A
R

´w
 4

8d
B

IV
-C

A
R

´w
 6

0d
B

IV-AA
R´w 48dB

IV-FS

IV-AA
R´w 48dB

IV
-A

A
R

´w
 4

8d
B

IV
-F

S

13,4 m²
AÐST.PRESTUR

13,4 m²
PRESTUR

13,0 m²
TÓNL.ST.

4,9 m²
GEYMSLA

21,1 m²
SKRIFSTOFA

31,1 m²
FÉLAGSSTARF 2,6 m²

VS.

2,6 m²
VS.

6,9 m²
VS.HREYFIH.

6,7 m²
TÆKNIRÝMI

1,8 m²
VS.

1,8 m²
VS.

1,8 m²
VS.

Ræstiskábur

LR. GN.
RV

15
30

30
0

80
0

58
0

80
0

42
0

10
60

900

GN.

LR.

LR.

LR.LR.

LR.

LR.

GN.

GN.

GN.

GN.

GN.

60
0

43
0

43
0

43
0

LR.

910

910

910

ÚH - 1

12
0

60
60

46
0

46
0

1190

1190

70 900 540

30
0

80
0

58
0

80
0

48
0

80
0

20
0

3970 900 270410 900 2300

16
70

20
00

38
0

390 47503410

31
60

12
0

12
70

12
0

12
70

21
00

12
0

12
00

12
0

12
00

2920

ÚV - Forsteyptur

ÚV - Forsteyptur

Ú
V 

- F
or

st
ey

pt
ur

2180 120 3210

IV
-E

B

IV
-E

B

ÚG - 2

Ú
G

 - 
3

Ú
G

 - 
4

ÚG - 2

Ú
G

 - 
5

Ú
H

G
 - 

5

ÚG - 7

ÚG - 1

ÚG - 7 ÚG - 7 ÚG - 7

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:
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Staðgreinir:
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Skýringarmynd

 1 : 50
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(99)3.01

 1 : 50
(99) Grunnmynd, 1. hæð - VT, 11

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:
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Hönnun
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Staðgreinir:
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Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50
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Reykjavík

GRUNNMYND, 1. HÆÐ, 2
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 1 : 50
(99) Grunnmynd, 1. hæð - VT, 21

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
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(99) Grunnmynd, 2. hæð1

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd
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Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ÞAKHALLAPLAN & YFIRBORÐSEFNI

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(99)3.04

 1 : 100
(99) Þakplan - Hallaplan, Yfirborðsefni1

Almennt:
Málsetningar við ÞNF rör er í miðju röra.

ÞNF táknar þakniðurfallsbrunnur
YF táknar yfirfallsbrunnur

Halli á þaki er almennt 1:40 en í skotrennum skal halli ekki
fara niður fyrir 1:165

Varðandi frágang lagna frá niðurfallsbrunnum er vísað í
teiknignar og verklýsingar lagnahönnuða.

Möl

Samlokuál

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

SNIÐ

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(99)3.05

 1 : 50
(99) Snið A-AA

 1 : 50
(99) Snið B-BB  1 : 50

(99) Snið C-CC

 1 : 50
(99) Snið D-DD

útg. dags. skýring teiknað
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K: 105,00
K: 105,21

K: 101,00

K: 99,30

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ÚTLIT - AUSTUR & VESTUR

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(99)3.06

 1 : 50
Vestur - VT1

 1 : 50
Austur - VT2

útg. dags. skýring teiknað



ÚG - 8

K: 105,21

ÚG - 7 ÚG - 7 ÚG - 7 ÚG - 7

K: 101,00

K: 105,21

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ÚTLIT - NORÐUR

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(99)3.07

 1 : 50
Norður - VT - 11

 1 : 50
Norður - VT - 22

útg. dags. skýring teiknað



ÚH - 1 ÚHG - 2 ÚH - 2 ÚHG - 3 ÚHG - 4

ÚG - 11 ÚG - 11 ÚG - 11 ÚG - 11 ÚG - 11 ÚG - 11 ÚG - 11 ÚG - 11ÚH - 4

K: 105,21

K: 101,00

ÚG - 2 ÚG - 1 ÚG - 2 ÚH - 1

K: 101,00

K: 105,00
K: 105,21

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ÚTLIT - SUÐUR

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(99)3.08

 1 : 50
Suður - VT - 11

 1 : 50
Suður - VT - 22

útg. dags. skýring teiknað



UP

Gólfefni

Flísar

Parket

Teppi

Málað gólf

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

As indicated

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

GÓLFEFNAPLAN

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(43)3.09

 1 : 100
(43) Gólfefnaplan, 1. hæð1

 1 : 100
(43) Gólfefnaplan, 2. hæð2

útg. dags. skýring teiknað



Lúga

IL - A

IL - A

IL - A

IL - A

IL - A

IL - A IL - A IL - A IL - A

IL - A

IL - A

IL - A

Loftaplan

IL-A : Kerfisloft

IL-B : Málað loft

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

As indicated

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

LOFTAPLAN, 1. HÆÐ, 1

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(45)3.10

 1 : 50
(35) Loftaplan 1. hæð - Austur1

útg. dags. skýring teiknað



IL - A IL - A IL - A

IL - A

IL - A IL - A

IL - A

IL - A

IL - A

IL - A IL - A

IL - A

IL - A

IL - A
UL - A

IL - AIL - B Hljóðísogs kerfisloftaplötur mynda kross

Loftaplan

IL-A : Kerfisloft

IL-B : Málað loft

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

As indicated

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

LOFTAPLAN, 1. HÆÐ, 2 & 2. HÆÐ

VERKTEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

28.11.2015

(45)3.11

 1 : 50
(35) Loftaplan 1. hæð - Vestur1

 1 : 50
(35) Loftaplan 2. hæð2

útg. dags. skýring teiknað



Gifsplata
Gifsplata

Gifsplata
Gifsplata

Gifsplata - Rakaheld
Gifsplata - Rakaheld

Gifsplata
Gifsplata

IV-AA IV-AB

Heildarþykkt  120mm
Grind 70mm

IV-BA

Gifsplata
Gifsplata
Gifsplata
Blikkgrind c/c 600 - Einangrunarfyllt
Loftbil

IV-CA

Heildarþykkt  225mm
Grind 2 X 70mm

IV-FS

Annað

IV-FV

Blikkgrind c/c 450 - Einangrunarfyllt Blikkgrind c/c 450 - Einangrunarfyllt

Heildarþykkt  120mm
Grind 95mm

Gifsplata - Rakaheld
Gifsplata - Rakaheld
Blikkgrind c/c 400 - Einangrunarfyllt

Blikkgrind c/c 600 - Einangrunarfyllt
Gifsplata
Gifsplata

Gifsplata

Sandspörslun
Forsteyptur innveggur
Sandspörslun

Heildarþykkt 120mm

Hvít slétt áferð
Habila felliveggur
Hvít slétt áferð

Heildarþykkt 115mm

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 10

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

INNVEGGJAYFIRLIT

HLUTATEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

01.12.2015

(22)4.01

 1 : 10
(22) Innveggjayfirlit

(22) Innveggjayfirlit

Auðkenni Tegund
Mesta

brunaþol
Mesta

hljóðkrafa
Mesta
hæð Athugasemdir

IV-AA IV-AA - 120_G-13_G-13_BE-70_G-13_G-13 EI60 R´w 48dB 3600 Almennur gifsveggur
IV-AB IV-AB - 120_R-13_R-13_BE-70_G-13_G-13 EI60 R´w 48dB 4300 Rakahelt gifs öðrumegin
IV-CA IV-CA - 225_G-13_G-13_G-13_BE-70_L-10_BE-70_G-13_G-13_G-13 EI60 R´w 60dB 3600 Tvöföld grind
IV-EB IV-EB - 120_R-13_R-13_BE-95 EI30 R´w 36dB 3900 Veggur við lagnastokka með rakaheldu gifsi
IV-FS IV-FS_ Forsteyptur innveggur EI60 R´w 44dB Forsteyptir innveggir
IV-FV IV-FV_Habila 600 felliveggur EI60 R´w 52dB Felliveggir

Almennar skýringar:
Allur frágangur gifsveggja skal vera í samræmi við leiðbeiningar
framleiðanda að teknu tilliti til bruna og hljóðkrafna fyrir viðkomandi
vegg.

Allar gifs- og krossviðarplötur skulu vera 13mm þykkar.

Öll einangrun innveggja skal vera steinullareinangrun, 32 kg/m3

Nota skal þykkari blikkstoðir (karmstoðir) og timburstoðir við op sem
mynda hurðar- og gluggagöt.

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

ÚTIHURÐAR OG GLUGGAR

HLUTATEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

01.12.2015

(31)4.02 1 : 50
(31) Útihurðir og gluggar-

ÚG - 1 ÚG - 2 ÚG - 3 ÚG - 4 ÚG - 5 ÚG - 6

ÚG - 7 ÚG - 8 ÚG - 9

ÚG - 10

ÚHG - 1 ÚHG - 2 ÚHG - 3 ÚHG - 4 ÚHG - 5

ÚH - 1 ÚH - 2 ÚH - 3

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 9010

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur - Ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur - Ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur - Ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

2 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

4 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

3 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

1 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 9010

Skýringar

Uppgefin heildarmál á gluggum eru smíða mál fyrir
hvern glugga fyrir sig.
Gert er ráð fyrir 10mm fúgu allan hringin.

Athugið að uppgefin mál eru einungis leiðbeinandi
mál en mæla skal öll gatmál á staðnum áður en
smíði glugga hefst.

Ö = Öryggisgler, með vörn gegn glerskurðarslisum
X = Álspjald í stað glers

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö ÖÖ Ö Ö Ö Ö

Ö Ö
Ö Ö

Ö
Ö Ö Ö

Ö Ö
Ö Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

ÚG - 11
8 stk
Karmur -  Timbur/ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 9010

ÚH - 4
1 stk
Karmur - Ál
Litur að innan - RAL 9010
Litur að utan - RAL 7016

útg. dags. skýring teiknað
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Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 50

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

TVÖFALDUR GLERPRÓFÍLVEGGUR

HLUTATEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

01.12.2015

(31)4.03

 1 : 50
(31) Norður hlið

 1 : 50
(31) Austur hlið

 1 : 50
(31) Suður hlið

 1 : 50
(31) Vestur hlið

 1 : 50
(31) Anddyris innskot

Skýringar

Uppgefin heildarmál á glervegg eru smíða mál fyrir
hvern vegg fyrir sig.

Athugið að uppgefin mál eru einungis leiðbeinandi
mál en mæla skal á staðnum áður en
smíði  hefst.

útg. dags. skýring teiknað



(99)4.04
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Flísar

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Skýringarmynd

 1 : 20

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

BAÐHERBERGI

HLUTATEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

01.12.2015

(99)4.04

 1 : 20
(99) Grunnmynd, Baðherbergi1

 1 : 20
Ásýnd 12  1 : 20

Ásýnd 23  1 : 20
Ásýnd 34  1 : 20

Ásýnd 45

Flísar
Málaður veggur

Málaður veggur

útg. dags. skýring teiknað



Stálsúla, sjá teikn.
verkfræðinga

Profilit glerveggur,
frágangur skv. leiðbeiningum
framleiðanda.

Staðsteyptur veggur

100mm steinullareinangrun
með álímdum ljósum
glertrefjadúk dýfluð utan á
vegg

Kítti, pulsa og steinullartróð

Timbur/ál gluggi

Ál áfella

Kítti, pulsa

Forsteyptar
einingar

Fílt er strekkt að opi og kíttað fast

Stálhurð

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686

sigurdur@ark.is

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:  1 : 5

205139
0-1-4132301

Kirkjustétt 8
Guðríðarkirkja

Reykjavík

LÁRÉTTDEILI

DEILITEIKNINGAR

SRS
SRS

15-001

01.12.2015

(99)5.01

 1 : 5
(31) LÁ - Glerskúffuveggur1  1 : 5

(31) LÁ - Frágangur á ál/tréglugga í staðsteyptum vegg2  1 : 5
(22) LÁ - Úthorn forsteyptra veggja3

 1 : 5
(31) LÁ - Frágangur hurða útvegg4  1 : 5

(31) LÁ - Frágangur á ál/tréglugga í forsteyptann vegg5  1 : 5
(21) LÁ - Útveggja samskeyti6

 1 : 5
(31) LÁ - frágangur glugga í anddyri7  1 : 5

(39) LÁ - Glerskúffuveggur, ál/tréhurð8  1 : 5
(31) LÁ - Frágangur stálhurðar9

Timbur/ál hurð

Úrtak fyrir gluggafestingu

Gatastál fest á gluggaprófíl
og í steyptan vegg skv.
framleiðendur glugga

Frágangur og
uppsetning á glerskúffu
kerfi skv. leiðbeiningum
framleiðanda

2 mm ál flasning

Fjölliða einangrunarefni

útg. dags. skýring teiknað



Vatnsbretti frá framleiðanda
glerskúffuveggjar

Frágangur og uppsetning á glerskúffu
kerfi skv. leiðbeiningum framleiðanda

Festing glerskúffukerfis skv.
teikningum verkfr.

Fíberplatti undir festingu

festing glerskúffukerfis
skv. teikningum verkfr.

Ólituð
sökkulálflasning fest í
vegg og kíttað. Lárétt
skörun 50mm

1 lag af pappa soðið á
vegg og yfir steyptan kant

Þakdúkur sem þolri sólarljós

100mm steinullareinangrun
með
álímdum ljósum
glertrefjadúk
dýfluð utan á vegg

samloku álflasning 4mm, festist
í klemmu á glugga

Úrtak í steypu
fyrir einangrun

Kítti, pulsa og steinullartróð

Timbur/ál gluggi

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841

Sigurður R. Sigurðsson byggingaf.
Hönnuður:

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

SARK
Hönnun

Bláskógar 1
kt 030788-2069

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

kt.030788-2069

Hönnunarstjóri:

Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

109 Reykjavík
S: 869 9686
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Fílt er strekkt að opi og kíttað
fast

Stálhurð

Plasteinangrun 75mm
dýfluð á vegg
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Festing glerskúffukerfis skv. teikningum verkfr.

Frágangur og uppsetning á glerskúffu
kerfi skv. leiðbeiningum framleiðanda

Rör frá þakbrunnum og yfirfalli halli út um amk 3°

festing glerskúffukerfis skv. teikningum verkfr.Laufgrind skv. verklýsingu

Frágangur dúks, þakpappa,
þakbrunna og yfirfallsröra
skv leiðbeiningum
framleiðanda

Stálrammi skv. teikningum verkfr.

Sements-trétrefja plata

Samlokuál,  Setja skal EPDM
dúk undir samskeyti.

Styrkingar úr áli 0,5mm, límist
innan í flasningu

Z-prófill með halla festur í
steinvegg með tveim stk.
ryðfríum rekskrúfum

Holplata og ásteypulag skv. teikningum verkfr.

Steinull 25mm, dýfluð í stein

Einangrun, uppbygging skv verklýsingu.

Farg ávöl drenmöl Ø 40-80mm

Þakdúkur sem þolri sólarljós

1 lag af pappa soðið á vegg
og yfir steyptan kant

100mm steinullareinangrun með
álímdum ljósum glertrefjadúk
dýfluð utan á vegg

Fíberplatti undir festingu

240

28
0

20 20

Samlokuál flasningur,  Setja skal
EPDM dúk undir samskeyti.

Styrkingar úr áli 0,5mm, límist
innan í flasningu

Z-prófill með halla festur í
steinvegg með tveim stk.
ryðfríum rekskrúfum

Plasteinangrun 75mm
dýfluð á vegg

Múrhúð
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