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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR   
0.1 YFIRLIT  
0.1.1 Útboð  

Mennta- og Menningarmálaráðuneytið og öll sveitarfélög á Suðurlandi sem aðild 
eiga að FSU óska eftir tilboði í stækkun verknámsaðstöðu við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands. Í umsjón Framkvæmdasýslu ríkisins. Útboð 15378. Verkið skal 

framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla “0.3.1 
Útboðsgögn”. 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit   
ÚTBOÐSFORM:  
Fyrir opið útboð  

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 3. 
gr. laga nr. 84/2007 og grein 2.2 í ÍST 30.     

 
ÚTBOÐSYFIRLIT  

·   Kynningarfundur  01.06.2016, kl.10:00    Sjá nánar kafla 0.1.5 
·   Fyrirspurnatíma lýkur  08.06.2016.  Sjá nánar kafla 0.3.2 
·   Svarfrestur rennur út  12.06.2016.  Sjá nánar kafla 0.3.2 
·   Opnunartími tilboða  13.06.2016, kl.10:00  Sjá nánar kafla 0.4.5 
·   Upphaf framkvæmdatíma  20.07.2016, kl.7:00  Sjá nánar kafla 0.1.7 
·   Lok framkvæmdatíma  20.07.2018.  Sjá nánar kafla 0.1.7 
·   Tilboðstrygging  Skuldbinding tengd Sjá nánar kafla 0.4.4   
  undirritun tilboðs 
·   Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar  Sjá nánar kafla 0.1.3        

hæfni og reynslu bjóðanda  ·   Tafabætur  0,1% af samningsupphæð  Sjá nánar kafla 0.5.4 
·   Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.5 
·   Frávikstilboð    Eru ekki heimiluð  Sjá nánar kafla 0.4.1 
·   Fylgigögn með tilboði  1.  Tilboðsblað  Sjá nánar kafla 0.4.2     

2.  Tilboðsskrá 
·        Opnunarstaður tilboða  Ráðhús Árborgar Sjá nánar kafla 0.4.5    
 Austurvegi 2, 800 Selfoss 
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0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Bjóðendur skulu leggja fram með tilboði sínu eftirfarandi:  
 Almennar upplýsingar um bjóðanda, fyrirtæki hans og starfslið.  
 Nöfn og starfsreynslu helstu stjórnenda, sem að verkinu koma.  

 Hver verður tæknilegur yfirstjórnandi verksins.  
 Skrá yfir helstu sambærileg verk, sem bjóðandi hefur unnið.  

 Skrá yfir helstu vélar og tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við 
verkið. Verkkaupi skal eiga þess kosta að skoða þær vélar, tæki og 

búnað, sem bjóðandi tilgreinir í tilboði sínu.  
 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.   

Verkkaupi áskilur sér rétt til að ganga ekki til samninga við bjóðenda sem ekki 
leggur fram ofangreindar upplýsingar. Ef bjóðandi hefur að mati verkkaupa ekki 

tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið er einnig 
áskilinn réttur til að hafna tilboði hans.   

Verkkaupi metur tilboð bjóðanda m.a. af ofangreindum upplýsingum og eru þær 
bindandi fyrir þann verktaka sem samið er við og honum óheimilt að víkja frá 

þeim án samþykkis verkkaupa.   
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfir tilboða koma til álita sem verktakar skulu, 

sé þess óskað, láta í té innan tilskilins frests, eftirtaldar upplýsingar: 
 Ársreikning síðasta árs: Hlutafélög skulu skila ársreikningum árituðum af endurskoðenda. 
 Einkahlutafélög skulu skila ársreikningum árituðum af endurskoðenda 

eða skoðunarmanni. 
 Einstaklingur í rekstri, skal skila skattframtölum, staðfest ljósrit skattstjóra, 

þar sem fylgir ársreikningur eða eyðublöð ríkisskattstjóra RSK 4.11, eða 
sambærilegt. 

 Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld.   
Ef bjóðandi uppfyllir eitt eða fleiri af eftirtöldum skilyrðum verður ekki gengið til 

samninga við hann: 
 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

 Bjóðandi er í neyðarsamningum eða gjaldþrotaskiptum. 
 Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé.   

Með ofangreindar upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál.   
Áður en verksamningur er gerður skal verktaki útvega verktryggingu, 

viljayfirlýsingu frá undirverktökum og ef verktaki hyggst taka á leigu tæki frá 
öðrum skal viljayfirlýsing einnig fylgja með. 
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0.1.4 Verksvið, stutt yfirlit yfir verkið  
Um er að ræða byggingu við stækkun verknámsaðstöðu við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands, Tryggvagötu 25, 800 Slfossi. Gert er ráð fyrir að byggðir verði 

samtals um 3.813,6 m2 .. Húsið skiptist í 3 hluta (kjallari, 1 hæð og milliloft). 
Um er að ræða skólabyggingu fyrir verknám á framhaldsskólastigi bæði fyrir 

verklegt og bóklegt nám. Fjöldi nemenda og kennara er áætlaður um 100 
manns. Mestur fjöldi í byggingu getur verið allt að 350 manns. 

Verk þetta nær til jarðvinnu, uppsteypu (mótauppsláttur, járnabending, niðurlögn 
steypu og frásláttur), frágang að utan (múrverk, trésmíði, þakfrágang, málun, 

glugga- og hurðaríssetningu) og frágang innanhúss (múrverk, létta veggi, 
frágang lofta, gólfa og veggja, innihurðar, málun, innréttingar og annars fests 

búnaðar) .   
Vísað er til teikningar A 004 fylgiskjal 1, varðandi vinnusvæðið. 

 
0.1.5 Kynningarfundur – vettvangsskoðun  

Enginn kynningarfundur né vettvangsskoðun fer fram að undirlagi verkkaupa. 
Bjóðendum er bent á að kynna sér vel aðstæður á verkstað. 

 
0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun  

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 11.2 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 13.2 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 ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 

jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel 
fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum 
og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði 
tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. Til að komast hjá röskun á verkáætluninni 

mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við 
verktaka segir til um.  Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna 

aukaverka, viðbótarverka, 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 (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 



Lokaverkefni í byggingafræði                                    Viðauki-H Útboðsgögn 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 
DE ráðgjöf og hönnun ÚTBOÐ NR. 15378 bls. 13 af 78  
 

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

0.1.7 Framkvæmdatími  
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 

verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 

Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann 
hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal 

aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA og ráðgjafa 
 
0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:   Mennta-og menningarmálaráðuneytið 
   

Umsjón fyrir hönd  
verkkaupa:  Framkvæmdasýsla ríkisins 

 
0.2.2 Ráðgjafar  

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:   
Byggingareftirlit:  DE ráðgjöf og hönnun 

    Furuvöllum 15, 221 
Hafnarfjörður 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa  
Eftirlit verkkaupa er á vegum Framkvæmdarsýslu ríkisins. Eftirlitsaðili verður 

annað hvort starfsmaður Framkvæmdarsýslu ríkisins eða starfsmaður einkaaðila 
sem framkvæmdaraðili ræður til starfsins. 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 eða 

reglugerðum.   
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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. HJ-001-2012, dags. 01.06.2016  

b) Verklýsing nr. HJ-001-2016, dags. 01.06.2016.  
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”)  

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá  
e) Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003, með þeim frávikum sem tilgreind eru 

í kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”.   
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum  
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum 

eða verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á 
tilboðsfjárhæð, skal hann senda umsjónarmanni verkkaupa fyrirspurn eigi síðar 

en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 
Fyrirspurnin skal merkt: “Útboð 15378 Fjölbrautaskóli Suðurlands” og send með 

símbréfi á númerið “´569-8901” eða með tölvupósti á netfangið  fsr@fsr.is. 
Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu Framkvæmdasýslu ríkisins 

www.fsr.is eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum.  

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar:  
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 14 í ÍST 30. Grein 

14.1 gildir þó ekki óbreytt sbr. kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”. 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. 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 FSR, en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna sbr. grein 
14.1.1 í ÍST-30. 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. 
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 Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001  
 Lög um opinber innkaup, nr. 94/2001. 

  Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu, nr. 
655/2003. 

 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

 Reglugerð um raforkuvirki.    
 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 
 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna.   
 Lögreglusamþykktir. 

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
 Reglur Löggildingarstofu. 

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

0.3.5 Undirverktakar  
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 12 í ÍST 30 og í 55. grein laga nr. 94/2001 

að því er varðar bann við gerviverktöku. 
0.3.6 Frávik frá stöðlum  

Grein 14.1 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein 
sem er svohljóðandi:   

“Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks geisladisk sem inniheldur allar 
teikningar, verklýsingar og önnur samningsgögn. Verktaki skal á sinn kostnað 

prenta út þau gögn sem þörf er á til að vinna verkið”. 
Undirgreinarnar 14.1.1 og 14.1.2 gilda hins vegar óbreyttar.  

Grein 29.6 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein 
sem er svohljóðandi:  

“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok 
ábyrgðartímans skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning 

á þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum”.  
ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 

teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi 
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þegar útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
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0.4 TILBOÐ  
0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs:  

A  Aðaltilboð  
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.   

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 
þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að 
innifela kostnað við þá í öðrum liðum. 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 

það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum 
forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur 
við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 

innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.  
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 

viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, 
förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er 

fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.   
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með 

virðisaukaskatti. 
B  Aukaverk  

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka 
á framkvæmdatímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla “0.5.3 Breytingar á 
verkinu (viðbótarverk) – Aukaverk”). 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 

 
0.4.2 Fylgigögn með tilboði:  

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 
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0.4.3 Auðkenni tilboðs: 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

    Fjölbrautaskóla 
Suðrlands 

    Útboð 15378. 
    TILBOÐ 

Bjóðandi:   Nafn bjóðanda  
Heimilisfang   

Póstnúmer og staður 
Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda 
tilboð með nafni bjóðanda, 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 3 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa 

bætur að fjárhæð 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 kafla 8 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða:  
Tilboð skulu hafa borist til Ráðhús Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss, 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 kafla 7 í ÍST 30.  

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er 
þá heimilt að senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með 
símbréfi á opnunarstað og skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, 
en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. 

degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal 
staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu eða tölvupósti sbr. 7. grein laga nr. 

65/1993, ”Lög um framkvæmd útboða”. Séu tilboð send með pósti eða 
myndsendi er bjóðandi ábyrgur fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun 

tilboða. 
0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum:  

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. Við 
meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur 

sem settar eru fram í kafla “0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur”.  
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi 

fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart 
þeim magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að 

verða beðinn um að framkvæma.  
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Við yfirferð tilboða er 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 mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna 

eða hafna öllum tilboðum. 
0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs: 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir: 

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

 Byggingarleyfisgjald. 
 Gatnagerðargjald. 

 Holræsagjald. 
 Heimtaugargjald rafveitu. 
 Heimæðargjald hitaveitu. 

 Heimæðargjald vatnsveitu. 
 Mælingargjald. 
 Skipulagsgjald. 

 Brunabótamatsgjald. 
 Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 22.2 í ÍST 

30. 
 Kostnað við hönnun og eftirlit. 
 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 
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0.5.2 Framlag verkkaupa: 
Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk: 
Orðskýringar: 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi 

um að framkvæma. 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.    
Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 

framkvæma þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið 
um í verklýsingu og/eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir.  
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 vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja 
ákvæðum ÍST 30, kafla 16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk 
eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt 
skýlausum fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera 

skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.  
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar 

á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða 
viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.    

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. lið 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. kafla 24 í ÍST 30. 
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0.5.5 Greiðslur og reikningsskil: 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 31 í ÍST 30, Greiðslur og 

reikningsskil. Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) 
tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta 

verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  Með 
hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði 
við eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um 
mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á 
framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.  

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. 
heimildarákvæði í gr. 31.4 í ÍST 30, enda er verktrygging 15% af 

samningsfjárhæð skv. kafla “0.6.2 Verktrygging” og gildir því gr. 15.2.1 í ÍST 30.  
Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en 

verksamningur hefur verið undirritaður. Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna 
aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið á eyðublöðum 

sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 
byggist á.  

Reikningar skulu skráðir á Framkvæmdasýsla ríkisins,  kt: 510391-2259 vegna 
Fjölbrautaskóla Suðrlands. Útboð 15378. Borgartúni 7A, 105 Reykjavík. 

0.5.6 Fyrirframgreiðsla: 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki 

0.5.7 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 kafla 22 í ÍST 30. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á 
verkkaupi að 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 hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki 
takmarkað við vátryggingar vegna áhættu skv. ÍST-30 gr. 22, aðrar en 

brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari.  
Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 

samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og 
þjónustu.  Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af 

tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á 
hverjum tíma.   

0.6.2 Verktrygging:  
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 
vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 

verktryggingu, skv. kafla 15 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” 
með útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 
framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum 
við samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig 

næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar.  

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi 
til tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 

10 daga frá því að 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 leyfi verkkaupa. 
0.6.4 Misræmi í gögnum: 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 
tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í 

útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. grein 14.3 í 
ÍST 30. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast 

til greinar 14.4 í ÍST 30. 
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0.6.5 Ágreiningsmál:  
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila 

Framkvæmdarsýslu ríkisins, sbr. kafla 32.3 í ÍST 30.   
Ef eftirlitsaðila Framkvæmdarsýslu ríkisins og verktaka tekst ekki að ná 

samkomulagi um ágreininginn skulu haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar sem 
Umsjónarmaður Framkvæmdarsýslu ríkisins og forstjóri eða framkvæmdastjóri 
verktakans gera tilraun til að ná samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu á þessum fundum skal vísa ágreiningnum til 
Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 VINNUSTAÐUR 
0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða:  

Verktaki fær til umráða vinnusvæði innan lóðarmarka. Lóðarmörk má sjá á 
teikningu Hj-0101. Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, 

samanber kafla “0.7.5 Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á 
vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á vinnustað”. 

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.   
Að öllu jöfnu verða verkfundir haldnir á verkstað nema verkkaupi óski annars og 

skal þá verkkaupi leggja til fundarstað í samráði við verktaka. 
0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira: 

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja 
til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, 

sem til þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og 

rafmagn þar til lokatenging hefur farið fram. 
0.7.4 Umhirða á vinnustað: 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. 
Verktaki skal sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á 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 kafla 18 í 
ÍST-30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað: 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og 

verkstaður hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum.  Verktaki skal gæta 
ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber 

verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 
nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan 
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um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í 
tæka tíð og til hins ýtrasta.   

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði 
hvað snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur 
um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 

Skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 
veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra 

tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með 
tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim 

skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og 

heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu og 
leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta 

verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag 
um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits 

ríkisins hverju sinni.   
Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur 

verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, 
af vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim 

öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum. 
 
0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 
0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir: 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 17 í ÍST 30.  Verktaki og 
undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með 

fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 Gæði verksins: 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 20 í ÍST 30.  

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 
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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 annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal 
hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 20.4.1 í ÍST 

30. 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 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir  
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir 
tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. 
Þá skal hann eftir atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og 
samþykktar hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi 

valdi töfum á framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um 
hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á 

efni eins og verklýsing kveður á um. 
0.8.6 Samskipti við yfirvöld  

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja 
um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 

verkkaupa. 
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi 

skráð sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 
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0.8.7 Úttekt  
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 28 í ÍST 30.  

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins 
geti farið fram (lokaúttekt). 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. En ef það 
koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem 

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

Við 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.   

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 úttektina skal 

verkkaupi gefa út án tafar vottorð um úttekt, 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. 
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Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er 
ábyrgur fyrir, gilda ákvæði kafla 29 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 

grein 28.11 og kafla 29 í ÍST 30. 
 

0.8.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti 
Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu 
samþykkja að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við 

bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast.  
Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti 
þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af 

verkkaupa.  
Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá 
byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við 

framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
 

0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu:   
Sheet Number Sheet Name Möppur Designed By Blaðstærðir 
     A - 001 Afstöðumynd 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 002 Skráningartafla 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 003 Teikningaskrá 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 004 Vinnusvæði 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 101 1. Hæð Norður 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 102 1. Hæð Suður 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 103 Aðaluppdrættir Ásýnd 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 104 Aðaluppdrættir Ásýnd 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 105 Aðaluppdrættir Ásýnd 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 121 Snið A-A/ B-B/C-C 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 122 Snið D-D/E-E/F-F 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 123 Snið G-G/ H-H/ I-I 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 124 Snið J-J/ K-K/ L-L 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 125 Snið M-M/ N-N/ O-O 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 202 2. Hæð Suður 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
A - 203 2. Hæð Norður 01 - Aðaluppdrættir Gylfi og félagar A - 1 
B - 102 Burðarþol 1. Hæð Grunnmynd 1/100 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
B - 103 Burðarþol 1. Hæð Grunnmynd 1/100 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
B - 104 Burðarþol 1. Hæð 1/200 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
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D -  101 Deili 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
G - 301 Hljóðkröfur og hljóðvist Norðurhluti 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
G - 302 Hljóðkröfur og Hljóðvist  Suðurhluti 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
G - 502 Brunagreining Texti 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
G - 504 Brunagreining Norður 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
G - 505 Brunagreining Suður 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
G - 506 Brunagreining 2. Hæð 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
L - 000 Lagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 011 Lagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 012 Lagnir 07 - Lagnir Designer A - 1 
L - 021 Lagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 022 Lagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 031 Lagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 032 Lagnir 07 - Lagnir Designer A - 1 
L - 101 Neysluvatn 0. Kjallari Norður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 102 Neysluvatn 0. Kjallari Suður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 201 Hitalagnir 07 - Lagnir Designer A - 1 
L - 202 Hitalagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 211 Hitalagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 212 Hitalagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 301 Frárennslislagnir Norður Dren 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 302 Frárennslislagnir Suður Dren 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 311 Frárennslislagnir Norður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 312 Frárennslislagnir Suður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 313 Frárennslislagnir Norður Dren 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 314 Frárennslislagnir Suður Dran 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 401 Loftræsing 0. Norður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 402 Loftræsing 0. Suður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 411 Loftræsing 1. Hæð Norður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 412 Loftræsing 1. Hæð Suður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 431 Loftræsing 3. Suður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 432 Loftræsing 3. Norður 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 433 Lagnir 07 - Lagnir Gylfi og félagar A - 1 
L - 435 Deili  Designer  Lykill 001 Lyklimynd 0 Designer A - 1 
R - 001 Brúttó Stærðir 08 - Greining Gylfi og félagar A - 1 
R - 002 Rýmisgreiningar 08 - Greining Gylfi og félagar  R - 003 Unnamed  Designer  S - 101 Gluggateikning Úti 1-1/50 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 102 Gluggateikning Úti 2-1/50 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 103 Gluggateikning Úti 3-1/50 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 112 Gluggateikning Inni 1-1/50 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 121 Gluggateikning Skemi Norður 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 122 Gluggateikning Skemi Suður 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
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S - 123 Innréttingar snyrting 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 124 Innréttingar búningsaðstaða 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 125 Innréttingar búningsaðstaða 09 - Sérteikningar Gylfi og félagar A - 1 
S - 126 Unnamed  Designer  S - 127 Magnskrá 08 - Greining Designer  V  -103 Málmiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V -160 Málmiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 101 Inngangur Tréiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 102 Teiknistofa Bóknám 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 104 Rafiðn og háriðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 105 Aðstaða kennara 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 106 Skólatorg 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 107 Búningsaðstaða og Snyrting 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 111 Inngangur Tréiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 112 Teiknistofa Bóknám 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 113 Málmiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 114 Rafiðn og háriðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 115 Aðstaða kennara 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 116 Skólatorg 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 117 Búningsaðstaða og snyrting 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 121 Inngangur Tréiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 122 Teiknistofa Bóknám 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 123 Málmiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 124 Rafiðn og háriðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 125 Aðstaða kennara 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 126 Skólatorg 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 127 Búningsaðstaða og snyrting 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 131 Málmiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 132 Rafiðn og háriðn 04 - Verkteikningar Designer A - 1 
V - 140 Búningsaðstaða og snyrting 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 141 Skólatorg 04 - Verkteikningar Designer A - 1 
V - 142 Aðstaða kennara 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 143 Teiknistofa Bóknám 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 145 Inngangur Tréiðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 151 Þak 2. 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 161 Rafiðn og háriðn 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 250 Ásýnd Norður 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 340 Snið A-A 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 341 Snið B-B 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 342 Snið C-C 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 343 Snið D-D 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 344 Snið E-E 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 345 Snið F-F 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 346 Snið G-G 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 347 Snið  H-H 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
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V - 348 Snið  I-I/J-J 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 349 Snið K-K 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 350 Snið K-K/ L-L 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
V - 351 Snið Q-Q 04 - Verkteikningar Gylfi og félagar A - 1 
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E-01  VERKSAMNINGUR 
Fjölbrautaskóli Suðurlands 

VERKSAMNINGUR 
Útboð 15378 

Júní, 2016 
 
VERKKAUPI:   Framkvæmdasýsla ríkisins 
 
VERKTAKI: Alverk hf. 
 
UMSJÓN: DE Ráðgjöf og hönnun   
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SAMNINGSAÐILAR    

 
 
 
 
 
Verkkaupi:      Verktaki:  
Framkvæmdasýsla ríkisins   Alverk  
Borgartúni 7A     Tryggvabraut 3 
105 Reykjavík     800 Selfoss   
Kt: 510391-2259    Kt  648814-0640 
   
Umsjónaraðili verkkaupa:   
DE Ráðgjöf og hönnun 
Furuvöllum 15 
221 Hafnarfirði 
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1. GREIN  
VERKEFNI  

Um er að ræða um það bil 3.718m² hús með kjallara fyrir lagnir. Í húsinu verða 
kennslustofur og aðstaða fyrir kennara. Húsið er skipt í sjö hluta á fyrstu hæð 

ásamt tveimur milligólfum. Kjallara er einnig skipt í sjö aðskilin rými. Eitt rýmið er 
alrými sem tengir hina hlutana saman. Á fyrstu hæðinni eru kennslustofur, 

aðstaða fyrir kennara, búningsaðstaða og salerni ásamt setustofu. Húsið er 
staðsteypt, frágangur er ýmist sjónsteypa eða álklæðning. Þakið er timburþak 

með litlum halla og klætt með dúk. Bílastæði er á lóðinni og eru þau 306 talsins 
og þar af 10 fyrir fatlaða. Á lóðinni eru sorpgámar sem ætlast er til að flokkað 

verði í.  
 

2. GREIN  
SAMNINGSGÖGN  

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn:  
 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og 

samningsskilmálum nr. HJ-001-2016. 
 Tilboðsblað verktaka dags. __26.06___ 2016 ásamt útfylltri og yfirfarinni 

(leiðréttri) tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 
 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags:__27.06___ 2016  sem er fylgiskjal B með samningi þessum. 
 Verktryggingu frá Íslandsbanka dags. __28.06__ 2016 að fjárhæð 

kr.__xx.xxx.xxx___  sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 
 Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi 

þessum.  
 Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E. 
 Grunnur að verkmöppu gæðakerfis, sem verktaki leggur fram fyrir 

undirritun verksamnings.   
Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 
 
 
 

3.GREIN  
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SAMNINGSFJÁRHÆÐ  
Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk, eins 

og fram kemur í kafla 0.4.1 í útboðs- og samningsskilmálum. Fjárhæð 
verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í 

aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið 
verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum 
samkvæmt ákvæðum útboðsgagna:   

kr. ___xxx.xxx.xxx__ með virðisaukaskatti   
skrifað, ___XXXXXXX XXXXXXX XXXXX ___ 
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4.GREIN 
FAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu 
vera að fullu lokið eigi síðar en 20.07.2018. 

 
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 
 
 
 
 

Framkvæmdasýsla ríkisins________________ 
 
 
 
 

F.H. VERKKAUPA   F.H.VERKTAKA 
 
 

________________________________________________________ 
  



Lokaverkefni í byggingafræði                                    Viðauki-H Útboðsgögn 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 
DE ráðgjöf og hönnun ÚTBOÐ NR. 15378 bls. 37 af 78  
 

 
E-02 

 
E-02 VERKTRYGGING 

 
Yfirlýsing um verktryggingu 

xxx 
 

Íslandsbanki, lýsir því hér með yfir, að hann ábyrgist XXXXXXX XXXX, fyrir 
hönd Framkvæmdarsýslu rikisins kt: 510391-2259, sem verkkaupa, greiðslu á 
allt að kr. xx.xxx.xxx    xxx krónur sem tryggingu fyrir því, að Alverk kt. 648814-

0640, inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins 
Fjölbrautaskóli Suðurlands, Tryggvagötu 25, 800 Selfoss í samræmi við útboðs- 

og samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem 
samningsgögn auk viðauka við samning.   

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í 
verksamningi, og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af 

samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 

dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík 
heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu.   

Fjarðabyggð getur krafið Íslandsbanka um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju 
eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til að 

ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. 
Einnig til greiðslu á hvers konar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á 

ofgreiddum verklaunum.    
Reykjavík, 20.08.2018  

Íslandsbanki 
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E-03 
E-03 VERKMAPPA GÆÐAKERFI 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til möppunar 
 

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 Framkvæmdarsýslu ríkisins 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.    
 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.  
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 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  
 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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1 AÐSTAÐA,  UMHVERFISMÁL OG JARÐVINNA 
1.0 INNGANGUR 

 
1.0.0 Almennt  

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Vinnusvæðið 
markast af byggingargirðingu umhverfis fyrirhugað hjúkrunarheimili og 

bílastæðasvæði. Verktaki skal reisa byggingargirðinguna umhverfis vinnusvæðið 
áður en framkvæmdir hefjast. Verktaka er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað 

utan girðingar að loknum vinnudegi.   
Væntanlegir bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en 

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

nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til allrar framkvæmdarinnar, þ.m.t. 
umhverfis- og öryggisstjórnunar allra verktaka á framkvæmdartíma. Í þessu felst 
að aðalverktaki skuldbindur sig og undirverktaka til þess að vinna skv. verklagi 
sem er jafngott eða betra en best þekkist. Verktaki skal vinna samkvæmt virku 

umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og OSHAS 18001. 
Vottun umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því 

skuldbindur verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði 
umhverfis- og öryggismála á Íslandi. Verktaki skal móta umhverfis- og 

öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja að allir á vinnusvæði 
(bæði starfsmenn og gestir) þekki og fylgi. Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila 
umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. Verktaki skal staðfesta skriflega að 

hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi umhverfis- og 
öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og félagslega 

ábyrgð.  
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.  
 

1.1 UMHVERFISMÁL OG AÐSTAÐA  
1.1.0 AÐSTAÐA, UMHVERFI OG REKSTUR VINNUSVÆÐIS 
1.1.1 Vinnusvæði: 

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Vinnusvæðið 
markast af byggingargirðingu, sjá teikningu. 



Lokaverkefni í byggingafræði                                    Viðauki-H Útboðsgögn 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 
DE ráðgjöf og hönnun ÚTBOÐ NR. 15378 bls. 41 af 78  
 

1.1.2 Aðkoma og varnir: 
Aðkoma að vinnusvæði verður frá Engjavegi. Verktaki sér um að girða af 

vinnusvæðið með mannheldri girðingu að minnsta kosti 2 m hárri, sem er með 
læsanlegum hliðum fyrir vöru, aðkomu og starfsmenn, sjá teikningu. 

1.1.3 Aðstaða starfsmanna og eftirlitsaðila: 
Verktaki setur upp þá nauðsynlegu aðstöðu fyrir starfsmenn, með rennandi 

vatnssalerni og hreinlætisaðstöðu. Einnig nauðsynlega verkfæra- og efnisskála. 
Einnig skal vera rúmgott herbergi fyrir tæknimenn og eftirlitsaðila til að athafna 
sig við störf sín. Skal það rými verið búið nauðsynlegum húsgögnum. Annars 

skal aðstaða vera í samræmi við reglugerðir frá Vinnueftirliti ríkisins og 
byggingarreglugerðum.  

1.1.4 Umhverfi og umgengni: 
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta frá og af vinnusvæðinu. Verktaki og 
starfsmenn á hans vegum skulu ganga snyrtilega um vinnusvæðið og skulu vera 

flokkunargámar fyri úrgang sem fellur til við framkvæmdina staðsettir innan 
girðingar og skuli þeir tæmdir reglulega. Verktaki skal haga framkvæmdum 

þannig að ekki verði um neina óþarfa röskun gagnvart nágrönnum/nágreni eða 
öðrum þeim sem eru við vinnu á svæðinu. Öll vinna verktaka á lóðarmörkum 
skuli vinnast með hlutaðeigandi aðillum. Ef um skemmdir verða á lóð eða á 
mannvirkjum nágranna við framkvæmdir skal verktaki koma því í lag á sinn 

kostnað. Verktaki sér um allan rekstur og kostnað við vinnusvæðið. 
1.1.5 Varúðarráðstafanir: 

Verktaki skal gæta þess að valda ekki skaða eða tjóni á meðan verki stendur. 
Hann skal hafa tilbúnar veðurhlífar til að verja verkið gegn skemmdum teljist 

þess þörf, svo hlífar til að verja aðrar bygginar/byggingarhluta og næsta 
nágrenni skemmdum sé þess þörf. Verktaki fjarlægir allt rusl jafnóðum og flokkar 

í þar til gerða gáma. Verktaki skal halda vinnusvæði snyrtilegu. 
1.1.6 Öryggi: 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði 
hvað varðar vinnuvélar og aðbúnað.  Hann skal einnig framfylgja brunavörnum 

og reglum um meðferð eldfimra efna, í samræmi við kröfur eftirlitsmanns og 
samkvæmt skilmálum vátryggingar.   

Við brot á reglum um öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni 
eða starfsmönnum, sem brotlegir hafa verið, af vinnustað og/eða fresta 

greiðslum þar til bætt hefur verið úr. 
Öryggishandbókini skal segja til um hvernig verktakinn sinnir öryggis-, 

heilbrigðis- og umhverfismálum almennt og á þeim vinnustað sem um ræðir 
sérstaklega. Öryggishandbókin skal m.a. fjalla um eftirfarandi atriði og hvernig 

þeim verður framfylgt: 
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1.1.7 Lagnir: 
Ekki er vitað til þess að lagnir af neinu tagi séu innan byggingarreits fyrirhugaðar 

viðbygginar. Verktaki skal afla sér upplýsingar um allar lagnir og strengi á og í 
námunda við vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast hjá viðeigandi stofnun, 

svo sem Framkvæmda- og veitusvið Árborgar. Verktaki kostar þær 
bráðabirgðarheimtaugar og lagnir sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd 
verksins, bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn á meðan framkvæmdum stendur. 

1.1.8 Umferð umhverfis vinnusvæði: 
Verktaki má ekki stöðva eða tefja umferð á nærliggjandi götum og bílastæðum, 

eða umferð annarra verktaka um vinnusvæðið. Skal verktaki haga 
framkvæmdum sínum með tilliti til þess. 

1.1.9 Verklok: 
Verktaki skal fjarlægja alla sína aðstöðu og efni í verklok, hreinsa burt efnisleifar 
og allt það rusl á byggingarstað og í nágrenni. Gæta skal sérstaklega að því að 
ekki séu oddhvassir hlutir eftir í jarðvegi sem geta ollið slysum seinna meir. Hafi 
gróður skemmst vegna framkvæmda ber verktaka að bæta úr slíku í samráði við 

verkkaupa áður en verki er skilað. Byggingunni skal skilað hreinni að utan og 
innan svo starfsemi geti hafist í byggingunni. 

1.1.10 Magntaka 
Magn miðast við heild, innifalið allt sem þarf til uppsetningar, frágang, förgunar 
og fjarlægingar sem kemur að rekstri vinnusvæðis, samkvæmt verklýsingum og 

teikningum. 
Magntala er #nettó lengdarmetrar einingar (lm) / nettó fermetrar (m²) flata / nettó 

rúmmetrar (m³) einingar / stykki (stk) einingar / kíló (kg) einingar / heild (heild) 
einingar#. Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera 

þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. 
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Efnisyfirlit 
 

KAFLI 2 
BURÐARVIRKI 
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2 BURÐARVIRKI 
 
INNGANGUR 

Vakin er sérstök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega umhverfisvottun 
á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til allrar framkvæmdarinnar, þ.m.t. 

umhverfis- og öryggisstjórnunar allra verktaka á framkvæmdartíma. Í þessu felst 
að aðalverktaki skuldbindur sig og undirverktaka til þess að vinna skv. verklagi 
sem er jafngott eða betra en best þekkist. Verktaki skal vinna samkvæmt virku 

umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og OSHAS 18001. 
Vottun umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því 

skuldbindur verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði 
umhverfis- og öryggismála á Íslandi. Verktaki skal móta umhverfis- og 

öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja að allir á vinnusvæði 
(bæði starfsmenn og gestir) þekki og fylgi. Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila 
umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. Verktaki skal staðfesta skriflega að 

hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi umhverfis- og 
öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og félagslega 

ábyrgð.  
2.0.0 Verkáætlun:   

Ábyrgð verktaki á tímasetningum. Raða skal verkþáttum á þann hátt að komist 
verði hjá skemmdum og óþarfa töfum vegna biðtíma milli verkþátta. Telji verktaki 
sig þurfa frekari gögn, teikningar eða verklýsingu, skal hann koma upplýsingum 
þar að lútandi til eftirlitsmanns verkkaupa sem óskar eftir gögnum hjá hönnuði, 

ef við á. Hönnuður skal hafa a.m.k. 5 vinnudaga til að útbúa gögnin og skal leggja fram verkáætlun þar sem gerð er grein fyrir röð verkþátta.  
2.0.1 Nákvæmniskröfur 

 Almennt gildir um nákvæmniskröfur:   
 Frávik frá lóðlínu 0,2%   
 Frávik frá hallandi línu 0,2%   
 Frávik frá bogalínu 0,2%   
 Ójöfnur og mislandanir 5mm/2m   
 Frávik í fúgubreidd 20%  

 
2.0.2 Umhverfisstefna  

Verktaki skal setja sér umhverfisstefnu varðandi val á byggingarefnum og leitast 
við að velja vistvæn efni. Í stefnunni skal eftirfarandi koma fram:  Að leitast sé 

við að velja efni framleidd í heimabyggð, ef kostur er.  Að leitast sé við að velja 
efni sem hlotið hafa vottun fyrir ábyrgð/sjálfbærni (responsible sourcing of 

materials), t.d. timbur með vottun samkvæmt FSC, SFI, PEFC eða sambærilegt, 
malarefni úr námum sem hafa farið í mat á umhverfisáhrifum, o.s.frv.  
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 Að stuðlað sé að endurnotkun efna.   
 Að lögð sé áhersla á endurnýtingu efna.  

 Að lögð sé áherslu á að draga úr úrgangi og auka endurvinnslu.   
 Að forðast sé að notkun eiturefna og dregið sé eins og kostur er úr 

notkun hættulegra efna.   
 Að litið sé til endingartíma efna við efnisval og leitast við að velja efni 

með langan endingartíma  Verktaki skal skila til eftirlitsaðila áður en verk 
er hafið lista yfir öll eiturefni og hættuleg efni ásamt öryggisblöðum fyrir 

öll efnin.   
Verktaki skal velja efni skv. umhverfisstefnu sinni og rökstyðja skriflega efnisval 

sitt og skila til verkkaupa til samþykktar.  Leitast skal við að velja timbur til 
framkvæmdarinnar sem hlotið hefur vottun sbr. FSC, CSA, SFI með CoC, PEFC 

(eða sambærilegu), eða timbur sem er endurnýtt. Ennfremur skal 
timburframleiðandi hafa öll tilskilin leyfi til þess að selja timbur úr þeirri skógrækt 
sem um ræðir. Verktaki skal rökstyðja skriflega val á timbri og skila rökstuðningi 

til verkkaupa til samþykktar. 
2.1 BURÐARVEGGIR STEYPTIR: 
2.1.0 Verklýsing burðarvirkis: 

 Undirstöður úr járnbentri steinsteypu. 
 Botnplötur úr járnbentri steinsteypu. 

 Veggir, bitar, plötur. Súlur og stigar úr járnbentri steinsteypu. 
 Þakplötur og þakbitar úr járnbentri steinsteypu. 

2.1.1 Steypumót: 
Öll mót skulu uppfylla þau ákvæði ISL 10 sem í gildi eru, (Steinsteypa I, greinar 

1.1 – 1.3, kafla 5, kafli 6 og greinar 7.4 -7.10 einnin Steinsteypa II, kafli 6). 
 

2.1.2 Steypugrunnur: 
Verktaki skal undirbúa grunn undir steypu eftir forskrift burðarþolshönnuða áður 

en uppsláttur hefst. Þess skal gætt að ræsa fram allt vatn og halda grunni 
þurrum, hreinsa klöpp vandlega með loftblæstri eða háþrýstu vatni, ganga frá 

fyllingu undir undirstöður, steypa þrifalag á klöpp og/eða fyllingu. Yfirborð 
þrifalags skal vera hrjúft og rakamettað þegar steypt er ofan á það. 

 
Teikningar sýna hvar einangra skal undir botnplötu og 1m niður með sökklum. 

Einangra að utanverðu skal vera með 100m steinull eins og sýnt er á 
teikningum. 
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2.1.3 Nákvæmniskröfur steypumóta 
Steypumót skulu vera nægilega stíf, þannig að svignun þeirra sé hvorki til skaða 
né útlitslýta. Hreyfing eða svignun móta, sem á sér stað þegar steypt er, má ekki 

vera meiri en 1/300 af fjarlægð milli fastra punkta.  
Mótasmíði skal almennt haga þannig að frávik frá hönnuðum málum verði ekki 

meiri en tilskilið er í neðangreindri töflu nema annað sé tiltekið í þessum gögnum 
eða á teikningum. 

 
Eftirfarandi nákvæmniskröfur í steypuvinnu gilda í þessu verki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Mótaklæðning og uppsláttur 
Áríðandi er að yfirborð sjónsteyptra byggingarhluta verði gallalaust og eins 

áferðarfallegt og kostur er. Mikil áhersla verður lögð á að öll vinna við mótasmíði 
verði faglega af hendi leyst og unnin af fagmönnum. Verktaki skal sjá til þess að 
mótakrossviður sem mótar sýnilega fleti sjónsteypu sé óskemmdur og lýtalaus 
að mati eftirlitsmanns og einungis er heimilt að nota slíkan mótakrossvið í tvö 

Mannvirkjahluti Almennt Frávik á 3m  Frávik á 1m     réttskeið réttskeið  Undirstöður        Stærð og staðsetning +/- 15mm      Veggir sem fyllt er að +/- 15mm      Almennt veggir, bitar, súlur        Staðsetning +/- 10mm      Stærð +/- 10mm      Sléttleiki   +/- 10mm +/- 5mm  Misgengi á steypuskilum +/- 2mm      Sjónsteypa veggir, bitar, súlur        Staðsetning +/- 3mm      Stærð +/- 3mm      Sléttleiki   +/- 3mm +/- 2mm  Misgengi á steypuskilum +/- 1mm      Gólfplötur, þakplötur, efri brún        Hæðarsetning, kvótar. Undir ílögn +/- 15mm +/- 15mm    Hæðarsetning, kvótar. Undir flot +/- 15mm +/- 15mm    Hæðarsetning, kvótar. Vélslípun +/- 10mm +/- 10mm    Loftaplötur, neðri brún        Almennt hæðarsetning, kvótar +/- 10mm +/- 10mm    Sjónsteypa hæðarsetning kvóta +/- 5mm +/- 5mm    Annð        Innsteyptir hlutir +/- 5mm Sjá sérteikningar   Staðsetning og stærð gata +/- 10mm      
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skipti. Þess skal gætt sérstaklega við uppslátt sýnilegra sjónsteypuflata að 
krossviður sé skrúfaður á mótagrind á þeirri hlið sem ekki snýr að steypu. 
Komi ekki glögglega fram á teikningum, hvernig mótasmíði skal haga eða 
hvernig áferð á steyptum flötum skal vera, skal verktaki hafa samráð við 

eftirlitsmann. 
Mótasmíði, mótamunstur og staðsetning kónagata sem mynda reglulegt 

munstur skulu unnin samkvæmt teikningum aðalhönnuðar. Ekki skal mælt upp 
af teikningum. Öll mót skal klæða svo þétt að steypa og sementsefja leki ekki 

um samskeyti. Mótabyrðum skal haldið saman með mótatengjum eða á annan 
tryggan hátt sem samþykkt er af aðalhönnuði og eftirlitsmanni. Fjöldi og styrkur 
tengja skal miðaður við, að þau þoli áraun frá steypu og niðurlögn hennar, án 

þess að mót gliðni. Samskeyti flekamóta mega ekki mislanda. 
Undirsláttur undir allar loftplötur skal hafa yfirhæð, sem á miðri plötu skal nema 

1/500 af styttra hafi plötu. 
Undirsláttur undir bita skal hafa yfirhæð, sem nemur 1/500 af haflengdinni. Við 

undirslátt undir plötur og bita skal nota skrúfaðar stoðir nema því verði ekki 
við komið, þar má með samþykki eftirlitsmanns nota timburstoðir ásamt fleygum, 

jafnbreiðum stoðum, og skal allur stoðarendinn hafa sæti. 
Skrúfaðar öryggisstoðir skal hafa undir plötum og bitum með hæfilegu millibili. 
Öryggisstoðir á milli hæða skulu alls staðar standast á,. Öryggisstoðum skal 

komið fyrir um leið og steypumót eru smíðuð og skal verktaki láta þær óhreyfðar 
þegar steypumót eru tekin frá. Um staðsetningu og fjölda öryggisstoða skal 

verktaki ráðfæra sig við eftirlitsmann. Stoðirnar skal merkja á uppdrætti. Ekki má 
taka mót utan af steypu né öryggisstoðir undan án samþykkis eftirlitsmanns. 

Öryggisstoðir skulu standa undir öllum plötum og bitum, þar til efsta plata sem 
steypt er í mót hefur náð tilskildum styrk steypunnar. 

Stálflekamót verða ekki samþykkt í vetrarsteypu nema ráðstafanir til einangrunar 
móta séu fullnægjandi. 

Til móta fyrir steypu sem ekki verður sýnileg, svo sem undirstöður eða þar sem 
sjónsteyptir veggir eru einangraðir og klæddir að innan, eru ekki gerðar 

sérstakar kröfur um útlit og áferð móta. 
2.1.5 Vetrarsteypa: 

Varðandi vetrarsteypu, einangrun og frágang móta við lágt hitastig skal farið eftir 
Rb-blaði RB Eq4.003.3 ,,Vetrarsteypa". Þar sem rík áhersla er lögð á ljósan lit 
sjónsteypu er óheimilt að leggja niður sjónsteypu við lægra hitastig en 10°C. 

Niðurlögn steypu við lágt hitastig veldur dekkri litbrigðum. 
2.1.6 Göt, raufar og þynningar: 

Verktaki skal setja í mót, stokka fyrir hvers konar göt og raufar, sem 
nauðsynlegar eru fyrir leiðslukerfi hússins. Í þessu skyni skal verktaki kynna sér 
rækilega uppdrætti, sem verkkaupi lætur í té til skýringar. Pípur gegnum útvegg 

skulu halla aðeins niður á við út úr byggingu. 
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Láti verktaki undir höfuð leggjast að setja raufar eða göt, þar sem sýnt er á 
teikningum eða verið skilmerkilega skýrt frá af eftirlitsmanni, skal hann þá á sinn 
kostnað láta gera slík göt eða raufar, eftir fyrirsögn eftirlitsmanns. Slíkt skal ekki 
gert nema í fullu samráði við burðarþolshönnuði og ekki fyrr en steypa hefur náð 

fullri hörðnun. Kjarnaborun gata er auk þess ekki leyfð nema í samráði við 
burðarþolshönnuði vegna hættu á að mikilvæg burðarjárn fari í sundur. 

2.1.7 Mótaolía: 
Til að auðvelda fráslátt á mótum og tryggja jafna áferð á steypuyfirborði skal 

bera mótaolíu frá FUCHS LUBRITECH eða sambærilega sem hæfir 
steypumótum og aðstæðum hverju sinni, veldur ekki loftbólumyndun, hefur ekki 
áhrif á lit og yfirborð steypu. Mótaolíu skal bera á mótafleti áður en járnbendingu 
er komið fyrir og einnig tímanlega fyrir niðurlögn steypu þannig að engin hætta 

sé á smitun olíu í steypu. Nýjan krossvið til mótaklæðningar skal olíubera 
tvisvar. Um magn og meðferð mótaolíu skal að öðru leiti fylgja leiðbeiningum 

framleiðanda nákvæmlega. 
2.1.8 Mótarif: 

Ekki má rífa mót undan plötum, bitum eða af veggjum fyrr en steypan hefur náð 
nægjanlegum styrkleika. Hafa skal ÍST 10 gr. 5.2 staðalinn til hliðsjónar við 
fráslátt móta og leita samþykkis eftirlitsmanns og burðarþolshönnuða um 

framkvæmd þess. Nákvæmar upplýsingar um lofthitastig hörðnunartímabils 
steypunnar þurfa að liggja fyrir. Ef sýni til brotþolsprófana hafa verið tekin skulu 

niðurstöður þeirra rannsókna einnig liggja fyrir.  
Í flestum tilfellum má reikna með að hægt verði að slá utan af veggjum þegar þrýstiþol hefur náð yfir 6 MPa. Ef þá eru ekki liðnir 3 sólarhringar eða steypan 
hefur ekki náð frostþoli skv. Rb-blaði um vetrarsteypu, skal einangra vegginn 

með vetrarmottum ef búast má við frosti. 
 
 

2.1.9 Sjónsteyptir fletir: 
Öll mót fyrir sjónsteypta fleti hafa eftirfarandi kröfur umfram kröfur til móta sem 

áður hafa komið fram.  
Mótin skulu gerð úr óskemmdum og hreinum krossviðarflekum sem falla 

nákvæmlega að flekamynstri aðalhönnuðar. Öll mót skal þétta þannig að engin 
útskolun eigi sér stað og aldrei skal byrja steypuvinnu fyrr en búið er að 

fullhreinsa mótin. Það efni sem klætt verður með skal allt vera af sömu þykkt. 
Verktaki skal reyna að komast af með eins fá lóðrétt steypuskil og mögulegt er 

og staðsetja þau í samráði við aðalhönnuð . Reiknað er með að steypt sé í 3.5m 
hæð hverju sinni. Lárétt steypuskil útveggja taka mið af þeirri hæð. Ísteyptir 

þéttilistar skulu settir í öll steypuskil. Við steypuskil skal 25x25mm lista komið 
fyrir í mótum. Verktaki skal setja þéttingu milli móta steypu við steypuskil til að 

tryggja að sementsefja smitist ekki út á aðliggjandi steypufleti. Þéttingin má ekki 
skilja eftir sig lit eða aðra áferðarbreytingu á steypunni. Til að tryggja að litur 
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steypunnar verði sem jafnastur skal gera ráð fyrir að alltaf verði slegið frá 
steypunni á sama tíma hörðnunarferilsins og skal miða við 10°C meðalhita úti. 
Við annað hitastig úti skal reikna með að breyta þessum tíma í samræmi við 

hörðnunarferil steypunnar. Æskilegt er að niðurlögn steypu verði við jafnt 
hitastig, t.d. 10-15°C. 

Eftir að slegið hefur verið frá steypunni skal verja hana einn sólarhring fyrir regni 
en halda henni síðan rakri í viku með vatnsúðun. Aldrei má standa vatn á 

steypunni.2.1.10 Mótatengi 
Mótatengi fyrir sjónsteypta fleti. Gegnumgangandi mótateinar skulu vera í rörum 

með kónum á endum. Þeim verður raðað eftir fyrirfram ákveðnu munstri, sem 
teiknað verður upp af aðalhönnuði. Kónar skulu valdir í samráði við aðalhönnuð. 
Kónar skulu teknir úr þegar steypa hefur náð þeim styrk að ekki sé hætta á að 

það brotni úr gatbrúnum vegna þess. Þá skulu rör slegin úr götunum. Slammhúð 
yfirborði steypu í gatinu skal tekin af til að tryggja viðloðun múrfyllingar í götin. 

Þá skal gatið skolað út með hreinu vatni og veggflöturinn allur um leið til að 
tryggja að steypusvarf festist ekki á veggfletinum. Verktaki skal fylla 

mótateinagöt af viðgerðamúr. Tryggja skal að múr eða múrefja smitist ekki út á 
aðliggjandi fleti. Fara skal eftir efnismeðhöndlunar- og vinnulýsingum sem fylgja 

viðkomandi efni í öllum smáatriðum. Viðgerðarmúr skal hæfa lit og áferð 
sjónsteypu. Hann skal auk þess vera frostþolin, hafa hæfilega þenslu og vera 
viðurkenndur af Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Verktaki skal gera fortilraunir í 
samráði við aðalhönnuð hússins með múrblöndur og mögulega blöndun á 

steypulitarefni í viðgerðarefnið til að litur þess verði sem næst steypufletinum. 
Einnig skal verktaki í samráði við aðalhönnuð gera fortilraunir með forsteypta 

kónatappa eða kónatappa úr ryðfríu stáli eða áli við endanlega lokun á 
kónagötum. Ef athugasemdir á verkstað með aðalhönnuði vísa til betra útlits en 

með notkun múrfyllingarefnis eingöngu, þá skal sami frágangur notaður alls 
staðar.  

Mótatengi gegnum veggi sem eru með sjónsteypuáferð á annari hlið taka mið af 
kröfum sjónsteyptu hliðarinnar. Eftir að fyllt hefur verið í gatið frá 

sjónsteypuhliðinni, skal fylla upp í hinn hluta gatsins frá hinni hliðinni með 
múrblöndu. 

2.1.11 Niðurlögn steinsteypu / sjónsteypa 
Vinnu við niðurlögn á steypu má ekki hefja fyrr en eftirlitsaðili hefur tekið út og 
samþykkt mótasmíði, járnbendingu og staðsetningu. Steypuverkstjóri verktaka 

skal ætíð vera viðstaddur steypuniðurlögn. Þegar steypa er lögð niður skal hafa 
það sem vinnureglu að taka sýnishorn af þeirri steypu sem lögð er niður hverju 
sinni. Miða skal við að það verði ein sýnataka fyrir hverja 50m³ af niðurlagðri 

steypu en nái steypuáfanginn ekki 50m³ skal framkvæma eina sýnatöku. 
Verktaki skal sjá um að panta þessar sýnatökur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 
láta senda verkkaupa niðurstöður rannsókna á sýnunum hverju sinni. Verktaki ber 

allan kostnað við þessar sýnatökur, rannsóknir á þeim og birtingu niðurstaða. 
  

Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa þann 
tækjakost sem verktaki hyggst nota við steypuvinnu og ber verktaka ætíð að 
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hafa næg varatæki til taks en verkkaupi mun ekki samþykkja að steypuvinna geti 
hafist fyrr en svo er. 

 
Alla steypu skal titra (einnig steypu með hátt sigmál) og skal vanda sérstaklega 
til titrunar í hornum, útbrúnum og undir úrtökum og gluggum. Staftitrari skal ætíð 

ganga niður í næsta óharðnaða steypulag fyrir neðan og með millibili sem sé 
ekki meira en u.þ.b. 30 cm og skal þykkt hvers lags sem lagt er niður vera u.þ.b. 

50cm. Hálftíma eftir að niðurlögn og titrun sjónsteypu líkur, skal efsti hálfi 
metrinn endurtitraður í þeim tilgangi að ná upp sem mest af þeim loftbólunum 
sem stöðvast efst í steypunni og til að lágmarka láréttar sigrendur/sprungur. 

 
Áður en steypt er að steypuskilum skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu 
og vökva eldri steypuna vandlega en þó ber að varast að pollar standi á eða við 

skilin. Titra verður steypuna sérstaklega vel við skilin vegna hættu á 
hreiðurmyndun en þess skal þó vandlega gætt að titrari hristi ekki steypu-

styrktarstál sem ganga inn í fyrri steypuáfanga. 
 

Verkkaupi mun hafna allri steypu ef athuganir, sem hægt er að gera á undan 
steypuvinnu, sýna að steypan uppfyllir ekki eða muni ekki uppfylla settar kröfur 
og á þetta einkum við um hátt sigmál án sérvirkra þjálniefna en það bendir til 

meira vatnsmagns en til er ætlast. 
 

Við ákvörðun vatnsmagns í steypu skal ætíð taka tillit til þess raka sem er í 
sjálfum fylliefnunum, mæla skal raka og leiðrétta vatnsíblöndun með tilliti til 

hans. Við notkun dælu við niðurlögn steypu skal gæta að magni loftblendis þar 
sem þekkt er að dæling minnkar loftmagn í steypu. 

 
Verktaki skal færa í dagbók upplýsingar um hvað var steypt, hvenær 

steypuvinna hófst, hvenær steypuvinnu lauk, magn steypu, blöndunarhlutföll, 
lofthita, steypuhita, yfirbreiðslur og hvenær mót voru slegin frá. Ef prófanir leiða í 

ljós að steypa hefur ekki náð tilskildum gæðum verða teknar ákvarðanir um 
úrbætur og er verktaka skylt að framkvæma það sem verkkaupi ákveður, þ. m. t. 
að fjarlægja steypu ef um það yrði að ræða. Alla galla sem síðar kunna að koma 
í ljós og rekja má til ófullkominnar steypu eða rangrar meðhöndlunar hennar skal 
fara með sem dulda galla og er verktaki ábyrgur jafnvel þótt verkkaupi hafi áður 

fallist á aðgerðir til úrbóta. 
 

Öll sjónsteypa sem notuð er við uppsteypu skal innihalda Títan Dioxid til þess að 
draga fram hvítari lit. Við framleiðslu sjónsteypu skal varast of hátt sigmál. Þá 

skal gæta þess að kornadreifing sé jöfn til að lágmarka blæðingu. Fylliefni í alla 
berandi steypu skulu ekki vera áberandi opin. 

Ekki skal nota nema eina mótastærð á sama vegginn hvort sem er lárétt eða 
lóðrétt. Nota skal mótatengi sem deilast jafnt til beggja handa á veggfletina og 



Lokaverkefni í byggingafræði                                    Viðauki-H Útboðsgögn 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 
DE ráðgjöf og hönnun ÚTBOÐ NR. 15378 bls. 51 af 78  
 

raðast í beinar línur lóðrétt sem lárétt. Einnig skal sama fjarlægð vera á milli 
mótatengja á öllum veggjum byggingar þar sem því er við komið. Mikilvægt er 
að sjónsteypa sé sömu tegundar og frá sama framleiðanda þannig að ásýnd 

steyptra flata sé alls staðar eins. 
Yfirborð sjónsteypu skal vera slétt og flokkast loftbólur með mestu breidd stærri 
en 15mm og/eða mestu dýpt stærri en 5mm sem steypugallar. Efni til viðgerða 

ásamt vinnulýsingu skal verktaki fá samþykkt af eftirliti. Niðurlögn sjónsteypu má 
eingöngu framkvæma af faglærðum aðilum. 

Sjónsteypa skal vera ómeðhöndluð að öðru leiti en því að hana skal vatnsverja 
með sílani í lokafrágangi 

Greitt verður fyrir þann hluta af endanlegu steypuvirki sem steypa þarf að mótum reiknað skv. 
málum á teikningum. Einingaverð í tilboðsskrá skulu innifela allan kostnað við mótavinnu, svo sem 
nauðsynlegar stoðir og bita, stoðaundirstöður, mótatengi, festiklossa, alla lista í mót, öll steypuskil, 
handlang, rif, hreinsun, niðurskurð, rýrnun, hreinsun móta, þvott, mótaolíu, öll göt í mót o.fl., svo og 
allan kostnað við aðra þá aðstöðu sem nauðsynleg er til þess að framkvæma megi steypuvinnu. 
 
Magntölur eru miðaðar við snertiflöt steypu við mót þó þannig að við útreikning mótaflata skal ekki 
draga frá múrop sem eru 4 m² eða minni. Múrop stærri en 4 m² skal draga frá við útreikning 
mótaflata en þá skal bæta við flatarmáli þeirra móta sem nauðsynleg eru til lokunar múropinu. 
Bitamót reiknast þar sem bitar eru auðkenndir á burðarvirkis-teikningum. Súlumót reiknast þar sem 
súlur eru auðkenndir á burðarvirkisteikningum. 
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KAFLI 3 
 

Lagnir 
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Efnisyfirlit 
 
3 LAGNIR 
 
3.0 INNGANGUR 

Hönnun, verklýsing og frágangur lagna er á höndum lagnahönnuða og skal 
verktaki kynna sér þær sérstaklega.  

 
3.0.1 Lagnaleiðir: 

Lagnaleiðir verða í lagnakjallara og í kerfisloftum. 
Hitun byggingarinnar verður með gólfhitakerfi, ofnum og loftræsingu. Meðfram 

gólfsíðum gluggum verða ofnagrifjur með convertor ofnum. Loftræsissamstæða 
blæs 18˚c heitu lofti í rýmin. Kjallari verður hitaður með ofnakerfi. 
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KAFLI 5 
  FRÁGANGUR INNANHÚSS 
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5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
 
5.0 ALMENN ATRIÐI: 

Þessi liður segir til um allt efni og vinnu við sem framkvæmd við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands stækkun verknámsaðstöðu. Verklýsing þessi nær til 

fullnaðarfrágangs að innan. 
Helstu verkþættir eru léttir innveggir úr blikki og gifsi,  kerfisloft, handrið, 

flísalögn, niðurlögn á terraso, slípun og meðhndlun á yfirborði, spörslun, málun, 
innihurðir og innréttingar. Verkið skal vinna samkvæmt teikningum, verklýsingu 
og magntölum í tilboðsskrá. I framkvæmdinni og einingarverðum endurspeglast 

allur sá kostnaður sem nauðsynlegur er til þess að vinna verkið að fullu í 
samræmi við góða fagvinnu. Þ.m.t, öll efni, vélar, tæki, verkfæri, pallar, 

vinnuaðstaða, förgun á efni og alt sem til þarf þrátt fyrir að þeirra sé ekki getið 
sérstaklega. 
Sýnishorn: 

Verktaki skal leggja fram sýnishorn af öllum efnum, sem hann hyggst nota 
ásamt vottorðum frá viðurkenndum stofnunum t.d. Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

eða sambærilegum erlendum aðila um eiginleika og gæði, telji verkkaupi 
ástæðu til, sjá ÍST 30-20.4. 

Teikningar, málsetningar ofl. 
Útboði þessu tilheyra teikningar, sem taldar eru upp í teikningaskrá, ásamt 

teikningum frá öðrum hönnuðum. Verktaki skal þegar í byrjun verks kynna sér öll 
gögn útboðsins, þar með taldar teikningar og verklýsingar annarra hönnuða og í 
framhaldi af því annast þá samræmingu sem nauðsynleg er. Ef verklýsingu og 
teikningum ber ekki saman skal hönnuður skera úr um eftir hverju skuli fara. 

Vanti eitthvað á teikningar, sem verklýsing skilgreinir, skal farið eftir 
verklýsingunni. Þar sem skortir á í verklýsingunni skulu teikningar ráða. 

Samþykki verkkaupa skal fá fyrir öllum frávikum frá teikningum og verklýsingu. 
Verktaki skal merkja inn á teikningar allar breytingar, sem gerðar verða og skal 

hann afhenda eftirlitsmanni verkkaupa eitt eintak af breyttum teikningum við 
verklok. Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni 

mælikvarða. Staðsetning tækja og búnaðar kemur fyrst og fremst fram á 
teikningum arkitekta. Mál hafa verið sett inn á teikningar frá öðrum hönnuðum 
þar sem ástæða þykir til. Öll ónefnd mál eru millimetramál(mm). Öll mál skal 

athuga á staðnum. Verktaki skal sannreyna öll mál á staðnum, og kanna afstöðu 
til annarra lagna og hússhluta. Ósamræmi eða villur á teikningum eða í lýsingu 
skal tilkynna tafarlaust og þeirra verður vart og leita skýringa á vafaatriðum hjá 

eftirlitsmanni verkkaupa.   
Efni og vinna:  

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til að fullgera verkið, þar með 
talin öll frágangsverk, sem unnin eru af öðrum fagmönnum. Allt efni skal vera af 

viðurkenndri tegund og bestu fáanlegri gerð og skal það háð samþykki 
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verkkaupa. Öll fagvinna skal unnin af vönum fagmönnum. Öll vinna og frágangur 
skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. Umhirða á 
byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir fyrirmælum 

eftirlitsmanns þar að lútandi. Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og 
skemmdum sem þau, eða meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa. Öll 
efni skal geyma á öruggu undirlagi, á þurrum stað. Þess skal vandlega gætt að 

raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið geti skemmdum. 
Efnisval og efnisgerð: 

Í tilboði sínu skal bjóðandi miða verð sitt við verð á þeim efnisliðum sem 
teikningar og verklýsing ákveða. Bjóðanda er heimilt að bjóða annað efni en 

teikningar og verklýsing ákveða og skal hann þá leggja fram nákvæmar 
upplýsingar um efnisgæði, vottanir og verð. Í þeim tilfellum sem efni í festingum 
er ekki skilgreint sérstaklega skal það vera úr heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 

Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verð- og gæðamunar og 
hefur úrslitaákvörðunarrétt um hvaða efni verður endanlega valið. 

Magntölur og notkun þeirra í útboði: 
Númer verkliða eru þau sömu í tilboðsskrá og í verklýsingu enda er sundurliðun 

og kaflaskipting einnig sú sama. Fyrir hverja magneiningu skal bjóðandi gefa 
upp einingaverð og skal allur kostnaður, sem kemur til með að falla á 
viðkomandi verklið og ekki kemur fram annarsstaðar, vera innifalinn í 

einingaverðinu, þannig að margfeldi af magntölum og einingaverðum gefi 
heildarverð á verkliðum skv. verklýsingu. Allt efni er talið / mælt (stk/m/m²) af 

teikningum án tillits til rýrnunar. Því skal gera ráð fyrir rýrnun og ýmsum 
smáhlutum svo sem skrúfum og festingum í einingaverði viðkomandi þátta þó 
ekki sé minnst á þá í verklýsingum. Skilgreining á reikningi magntalna þeirra 

verkhluta sem talið er nauðsynlegt að gera grein fyrir er að finna aftan við hvern 
lið í verklýsingu. Öll vinna skal innifalin í einingarverðum. Verktaki skal 

sannreyna uppgefið magn í magnskrá áður en hann gerir efnispantanir. 
MÚRVERK 
5.1 MÚRVERK     
5.1.0 Almenn atriði við múrverk: 

Sjá lýsingu í grein 5.0 
Til verksins telst öll gólfílögn á öllum hæðum viðbyggingar við verknámsbraut 

sem tilboðið tekur til. Gólflögn verður lögð í allt húsið og mun það verða 
endanlegt yfirborð gólfa eftir slípun og skal vanda sérstaklega til þess verks. 

Gólf í votrímum skulu leggjast út með með fyrirskrifuðum vatnshalla á 
teikningum. Múrverk fyrir lagnir eru sérstaklega teknar fyrir í kafla 3. Um lagnir. 

Múrblanda í gólf: 
Öll vinna og efni við niðurlögn skal uppfylla kröfur IST-10, nema annað sé tekið 
fram. Stangist ákvæði staðalsins á við kröfur í þessari efnislýsingu skulu ákvæði 

staðalsins víkja. Mikla áherslu ber að leggja á að ná góðri kornadreifingu í 
sandinum og nota ekki of fínan sand. 
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Gæðakröfur : 
Gerðar eru eftirfarandi kröfur um múrverk:  

 Góða viðloðun.  
 Verktilhögun er tryggi sem minnsta sprungumyndun.  

 Á böðum skal vera halli á gólfum eins og sýnt er á teikningum arkitekts. 
 Hæðarmunur má hvergi vera meiri en +/- 5mm frá uppgefnum kótum, þó 

má hvergi muna meiru en 2mm á fleti með 1½m réttskeið á láréttum 
gólfum. 

 Verktaki skal kynna sér gerðir og þykkt gólfefna, áður en ílögn er lögð, og hafa þykkt ílagnar í samræmi við það, þannig að endanleg hæð á gólfi 
verði hin sama alls staðar, eða eins og teikningar kveða nánar á um.   

 
Efni: 

Gólfílögn er sementsbundin gólfílögn, viðmiðun slitþolin steypa  frá 
Steypustöðinni eða sambærileg. 
 Stærstu korn Dmax = 0-16 mm  

 Þrýstistyrkur: >35 Mpa  
 Fjaðurstuðull: >30 Gpa 
 Rúmþyngd -2300kg/m³ 

 Varmaleiðnistuðul λ=1,4 W/(m*K)  
 Áreitisflokkur: XC4 eða eftir umhverfi  

 Slitþol ≤ 20mm (with wheel test) 
 Fylliefni: Granít 

Þess skal gætt, að gólfílögn í gólfum fari fram svo fljótt sem auðið er, svo 
gólfílögn nái eðlilegu rakainnihaldi fyrir slípunar á gólfi til að búa til endanlegt 
yfirborð . Þar sem niðurföll eru í gólfi skal almennt hafa a.m.k. 1% halla að 

gólfniðurfalli. Vakinn er athygli að á halli er fyrirskrifaður á gólfum í nokkrum 
rýmum, sjá teikningar. 

Undirbúningur: 
Áður en lagt verður í gólf, skal hreinsa plötuna vandlega, fjarlægja allar lausar 

steypuflögur og aukaefni með meitli og vírbursta, og skola síðan með köldu 
hreinu vatni, eða þrýstilofti fríu af olíu. Væta skal plötuna vel 24 tímum áður en 
ílögn hefst i, og skal henni haldið rakri, án þess þó að vatn sé sýnilegt á flötum, 
þegar ílögn hefst. Grunna skal undir gólfílögn með steinsteypu lími blaut í blaut 

áður en niðurlögn ílangar hefst. 
5.1.1 Gólfílögn 

Sjá teikningar V-121-V-127  
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Sjá lýsingu í grein 5.1.0  
Til verksins telst að leggja gólfílögn á allt húsið. Meðalþykkt ílagnar er áætluð á 
um 80 mm til 100mm. Áður en ílögn hefst skal verktaki höggva burt og fjarlægja 

alla steypuklepra og ryk og sjá um að steinsteypan sé vel hreinsuð af þeim 
efnum sem skaðleg teljast. Leggja skal soðnar járnamottur 6mmØ og möskvi 
150x150mm ofan á 30mm stóla til að verja hitalögn í gólfi, festa skal mottunar 

vel niður svo ekki sé hætta á að þar lyftist upp þegar gólfílögn er lögð. 
Steypuyfirborði skal halda vel röku áður en ílögn hefst. Bleyta skal gólfið og 

kústa með efnum til að auka viðloðun milli múrs og steypu jöfnum höndum og 
ílögn fer fram. Síðan skal múrlögun lögð út og pússað yfir á venjulegan hátt. 

Áður en ílögn hefst skal verktaki fylla með lagnagötum í gólfum. Þar sem 
gólfniðurföll eru í gólfum skal þess gætt að góður vatnshalli sé að þeim, sbr. 

málsetningar á teikningum arkitekts. Sjá sérstaklega sérteikningar af votrýmum 
og þjónusturýmum. Öll lárétt gólf skulu vera í sama fleti. Lagður skuli állisti í 

steypuna 8x50mm til að slíta sundur fleti, gæta skal að því að þeir skuli vera í 
réttri hæð, beinir og rétt staðsettir samkvæmt teikningum. Halda skal gólfi röku í 

a.m.k. 10 daga að lokinni ílögn með plastdúksyfirbreiðslum.  
Magntölur og einingaverð:  

Gólfílögn er mæld í fermetrum (m²) af teikningum nettó. Göt í gólfum minni en 
1m² eru ekki dregin frá í magni. Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu 

við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar.  
5.1.2 Fylling í kónagöt 

Setja skal steinullareinangrun í kónagatið loka með kónatappa sem sjáanlegur 
hluti er ryðfríustáli. 
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INNVEGGIR 
5.2 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNNAR 
5.2.0 Almenn atriði 

Setja skal innveggi út frá grunnmyndum í mkv: 1:50. Lögð er rík áhersla á að 
halda réttum málum samkvæmt teikningum. Vinna við útsetningu á veggjum og 

skilrúmum skal innifalin í einingaverðum viðkomandi veggja og skilrúma.   
Efniskröfur: 

Miða skal við að efni veggja uppfylli eftirfarandi kröfur :   
Stálstoðir og vinklar: 

Stoðir skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylla DIN 54 232 og DIN 17 
162 staðla. Flotspenna stáls skal vera 220N/mm² og togkraftur 320N/mm². Stál 

skal vera heitgalvaniserað með 20 mm sinkhúð.   
Gifsplötur: 

Gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. Þykkt 
platna skal vera 13mm, þyngd 9,0 kg/m² +/-0,2 kg/m², beygjustyrkur langsum 

7,2MPa og þversum 2,4Mpa. Plötur skulu uppfylla reglugerðir 
Mannvirkjastofnunar um klæðningu í flokki 1 og byggingarefni í flokki A. 

Gifsplötur skulu vera með fláa á langbrúnum á þeirri hlið sem snýr út til frágangs 
samskeyta.   

Harðar gifsplötur: 
Harðar gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. 

Þykkt platna skal vera 13mm, þyngd 12,0 kg/m² +/-0,2 kg/m², beygjustyrkur 
langsum 7,2MPa og þversum 2,4Mpa. Plötur skulu uppfylla reglugerðir 

Mannvirkjastofnunar um klæðningu í flokki 1 og byggingarefni í flokki A. Harðar 
gifsplötur eru trefjastyrktar. Gifsplötur skulu vera með fláa á langbrúnum á þeirri 

hlið sem snýr út til frágangs samskeyta. 
Rakavarðar gifsplötur:  

Rakavarðar gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI 
staðla. Þykkt platna skal vera 13 mm, þyngd 12,0 kg/m² +/-0,2 kg/m², 

beygjustyrkur langsum 7,2 MPa og þversum 2,4 Mpa. Plötur skulu uppfylla 
reglugerðir Mannvirkjastofnunar um klæðningu í flokki 1 og byggingarefni í flokki 
A. Rakavarðar gifsplötur eru trefjastyrktar og eru vatnsþolnar. Gifsplötur skulu 
vera með fláa á langbrúnum á þeirri hlið sem snýr út til frágangs samskeyta.   

Einangrun: 
Steinullareinangrunar (plötur) skal vera úr rakavarinni steinull. Rúmþyngd 

steinullar skal vera a.m.k. 30kg/m3, leiðnitala um 39 og notahitastig 200°C.   
Styrkingar í gifsveggi:  

Skoða skal vel teikningar arkitekts varðandi styrkingar í gifsveggi. Sérstaklega er 
bent á að styrkja þarf veggi tryggilega þar sem stuðningsslár fyrir hreyfihamlaða 
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eru festar. Styrkja þarf gifsveggi með krossviðsplötum, stoðum eða borðum þar 
sem við á samkvæmt teikningum. Þetta getur átt við allar gerði gifsveggja t.d. 

þar sem innréttingar eru festar á veggi, stuðningsslár fyrir hreyfihamlaða, 
festingar fyrir rennihurðabrautir og handlista.   

Gifsplötuveggir: 
Allur frágangur gifsplötuveggja skal vera fyrsta flokks. Gifsplötuveggir eru 

almennt 120 eða 145 mm þykkir byggðir upp úr 45, 70, 95 eða 120mm breiðum 
málmstoðum nema annað sé tekið fram. Innveggir skulu klæddir með tveimur 

gifsplötum hvoru megin eins og fram kemur á teikningum. Allir veggir skulu 
einangraðir með steinullarplötum. Sé annað ekki tekið fram skal þykkt 

einangrunar vera 50mm. Einangrun skal fest upp í veggi þannig að hún haldist 
kyrr eftir uppsetningu t.d. með klemmum. Þar sem gifsplötuveggir koma að 

öðrum byggingarhlutum, s.s. steyptum veggjum og gólfum, skal þvermál 
leiðarans af parketsvamp/feltborða undir blikkskúffur og kítta með akrýlkítti milli 

gifsplötuenda (ysta byrði platna) og annarra byggingarhluta. Við fúgur og 
innfellingar skal setja staðlaða frágangslista úr stáli, einfalda eða tvöfalda eftir 

fjölda og þykkt plötulaga. Á öll úthorn veggja skal setja beygjanlega hornlista úr 
stáli. Í gifsveggi skal undir innréttingar, armstoðir við salerni og annan búnað 
setja styrkingar úr 18mm krossvið til festingar á innréttingum, armstoðum og 
búnaði. Setja skal styrkingar úr timbri í stálskúffur hurðargata fyrir festingar 

hurðarkarma. Styrkingar fylgja gifsveggjum í verði. Í votrýmum s.s. í eldhúsi og á 
böðum skal ytra lag gifsplatna vera úr rakavörðum gifsplötum. Gifsplötur verða 
að meginhluta málaðar og skulu endanleg plötusamskeyti ekki sjást. Gifsplötur 

skulu því vera með fláa á brúnum á þeirri hlið sem snýr út til spörslunar og 
frágangs. Þar sem gifsplötur eru tvöfaldar í veggbyrðum skal víxlleggja plötur. 
Gifsplötur skulu vera skrúfaðar með þar tilgerðum skrúfum sem framleiðandi 

mælir með. Einnig skal þéttleiki skúfa vera í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda. 

Gifsplötuveggir eru af eftirfarandi gerðum:  
 Gifsplötuveggir V-G-01 eru 120mm þykkir, 70mm grind c/c 600mm klæddir beggja vegna með 2x 13mm gifsi nema ef innrétting komi á 
vegginn skal innri plata vera krossviður. Ytri plata hörð að þurrum rýmum, 

rakaþolin að votrýmum.  
 Gifsplötuveggir V-G-02 eru 145mm þykkir, 95mm grind c/c 600mm 

klæddir beggja vegna með 2x 13mm gifsi nema ef innrétting komi á 
vegginn skal innri plata vera krossviður. Ytri plata hörð að þurrum rýmum, 

rakaþolin að votrýmum.   
 Gifsplötuveggir V-G-03 eru 200mm þykkir, 150mm grind c/c 600mm 

klæddir beggja vegna með 2x 13mm gifsi nema ef innrétting komi á 
vegginn skal innri plata vera krossviður. Ytri plata hörð að þurrum rýmum, 

rakaþolin að votrýmum.   
 Gifsplötuveggir V-G-04 eru veggir í lagnastokkum, 70mm þykkir, 45mm grind klæddir annars vegar með 2x13mm gifsi. Ytri plata hörð að þurrum 

rýmum, rakaþolin að votrýmum.  
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 Lagnakassar utan um upphengd salerni V-G-05. Gifsplötuveggir 70mm 
þykkir, 45mm grind c/c 300 klæddir öðru megin með 2x13mm gifsi. Ytri 

plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. 
5.2.1 Gifsplötuveggir V-G-01 - 120mm  

Sjá lýsingu í grein 5.2.0.  
Heildarþykkt veggja er 120mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 70mm 

þykkum stálgrindum c/c600mm klæddir beggja vegna með 2x13mm gifsplötum. 
Ytri plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra 

með 50mm steinull. Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á, bakvið 
innréttingar.   

Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum hurðaopum. Göt í 
veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt efni og vinna við 
gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar.   
5.2.2 Gifsplötuveggir V-G-02 - 145mm  

Sjá lýsingu í grein 5.2.0.  
Heildarþykkt veggja er 145mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 95mm 

þykkum stálgrindum c/c600mm klæddir beggja vegna með 2x13mm gifsplötum. 
Ytri plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra 

með 50mm steinull. Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á sjá teikningar 
arkitekts.   

Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum hurðaopum. Göt í 
veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt efni og vinna við 
gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar.  
 5.2.3 Gifsplötuveggir V-G-03 - 200mm 

Sjá lýsingu í grein 5.2.0.  
Heildarþykkt veggja er 200mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 150mm 

þykkum stálgrindum c/c600mm klæddir beggja vegna með 2x13mm gifsplötum. 
Ytri plata hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra 

með 50mm steinull. Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á sjá teikningar 
arkitekts.   

Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum hurðaopum. Göt í 
veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt efni og vinna við 
gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar.  
5.2.4 Gifsplötuveggir við lagnastokka V-G-04 - 70mm  

Sjá lýsingu í grein 5.2.0.  
Heildarþykkt veggja er 70mm. Gifsplötuveggir eru byggðir upp úr 45mm þykkum 
stálgrindum c/c600mm klæddir öðru megin með 2x13mm gifsplötum. Ytri plata 

hörð að þurrum rýmum, rakaþolin að votrýmum. Veggi skal einangra með 50mm 
steinull. Styrkja þarf veggi með krossvið þar sem við á. Sjá teikningar arkitekts. 

Gifsplötuveggir eru mældir í nettó fermetrum (m2) af teikningum að frádregnum hurðaopum. Göt í 
veggjum minni en 1m2 eru ekki dregin frá í magni. Í einingaverði er allt efni og vinna við 
gifsplötuveggi þar með taldar styrkingar.  
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5.2.5 Gifsplötuveggir við lagnakassa utanum upphengd salerni V-G-05 - 70mm: 
Sjá lýsingu í grein 5.2.0.  

Lagnakassar utan um upphengd salerni V4 eru byggðir upp úr 45mm þykkum 
stálgrindum c/c600mm festir við gólf, loft og steypta veggi. Veggir eru klæddir að 
framan, á hliðum og að ofan með 2x13mm gifsplötum. Ytri plata er rakaþolin og 

setja skal styrkingu bakvið fyrir stoðir    
Verkliður eru mældur í nettó fermetrum (m²). Í einingaverði er allt efni og vinna þ.m.t. grind og 
styrkingar.     
Frágangur gólf og veggja 
 
5.3 FRÁGANGUR GÓLF OG VEGGJA í VOTRÝMUM 
5.3.0 Almenn atriði: 

Til verksins teljast allur frágangur á gólfum og veggjum. Helstu verkliðir eru 
slípun á steyptum gólfum til að fá endanlega áferð. Einnig þar að loka þeim 

gólfum með með þar til gerðum olíum. Steyptir innveggir eru með sjónsteypu og 
þá skal hreinsa, gera rykfría og loka þeim með þar til gerðum olíum eða 

sambærilegu. Veggir votrýma skulu vera húðaðir með Topp 4000 og skal sú húð 
ná niður á gólf í votrými með húlkíl neðst á vegg.  

5.3.1 Slípun-sealer terrazzogólf: 
Um er að ræða staðsteypt terrazzogólslípað sem skal þurrslípa og sparsla fyrst 
og blautslípa á eftir að stígi 400. Þegar gólfið hefur þornað skal bera á það olíu 

S37 frá Agli Árnasyni eða sambærilegt. Kynna sér vel verklýsingu sem 
framleiðandi á olíu gefur upp og skal fara að öllu eftir þeirra leiðbeiningum. 

Verkið skal unnið af fagaðilum sem hafa langa reynslu í slípun og meðhöndlun á 
terrazzogólfum. 

Magntala efnis og slípunar á gólfi er mælt í fermetrum (m²). Í einingaverði er allt efni og vinna við 
við slípun og frágang. 
5.3.2 Frágangur sjónsteypuveggja: 

Veggir steyptir með sjónsteypu skulu háþrýstiþvegnir en varast skal að skaða 
yfirborð veggjana. Þegar veggirnir hafa þornað skal bera á þá R55 frá Agli 

Árnasyni eða sambærilegt. Kynna skal sér vel verklýsingu sem framleiðandi á 
olíu gefur upp og skal fara að öllu eftir þeirra leiðbeiningum. Verkið skal unnið af 

fagaðillum sem hafa langa reynslu að frágangi af slíkum veggjum. 
Magntala efnis og og hreinsun á veggjum er mælt í fermetrum (m²). Í einingaverði er allt efni og 
vinna við frágang á veggjum 
5.3.3 Frágangur á veggjum í votrýmum: 

Veggir í votrýmum skuli vera meðhöndlaðir með Topp 4000 eða sambærilegt, 
sem er epoxy blandað með fínum sandi. Yfirborð skal vera heilt án samskeyta 

og gallalaust. Efnið skal vera meðhöndlað með Steritext sveppa- og 
bakteríuvörn. Fara skal ítarlega eftir leiðbeiningum framleiðanda við útlagningu 
efnisins. Efni skal eingöngu leggja af til þess sérþjálfuðu fagfólki. Þar sem efnið 
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er lagt á gifsveggi skal gæta sérstaklega vel að gifsið sé vel skrúfað og grind 
stabíl. Lágmarkskröfur eru um gifs sjá 5.2.0 ef verktaki telur að þurfi að þétta 

stálgrindur í gifsvegg meira gerir hann það en stífleiki veggjar er á ábyrgð 
verktaka.  

Undirbúningur og hreinsun  
Áður en Topp 4000 er lagt er mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga.  

1. Að undirlag sé meira en 25 N/mm2 að brotstyrk.  
2. Að hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags.  

3. Að lofthiti sé meiri en 18°C  meðan á lögn stendur. Undirlag skal vera 
slétt, hreint og laust við alla fitu eða önnur óhreinindi sem komið geta í 

veg fyrir góða bindingu efnisins við stein og/eða gifsveggi. Undirlag skal 
vera slétt og áferðarfallegt, en lokaárangur varðandi áferð fer að verulegu 
leyti eftir því hversu slétt og gott undirlagið er. Setja skal Topp 4000 sem 

er 3ja þátta fjölliðuefni sem leggja skal út í 2-3mm þykkt.  
Eiginleikar efnisins skulu vera eftirfarandi miðað við 20°C:  

 brotþolsstyrkur 135 N/mm2 (BS 6319)  
 beygjuþolsstyrkur 34 N/mm2 (BS 6319) og þolsstyrkur meiri en steypu  

 Hörnunartími: fullt álag - 7 dagar. 
 

Magntala Topp 4000 efnis á veggi er mælt í fermetrum (m2). Húlkíll neðst á vegg eru innifalinn í 
magni veggja. Í einingaverði er allt efni og vinna við yfirborðsmeðhöndlun veggjana. 
 
Málun innanhúss 
5.4 MÁLUN INNANHÚSS 
5.4.0 Almenn atriði 

Til verkliða telst málun alls hússins að innan. Helstu verkþættir eru sandspörslun 
og málun á gifsplötuklædda veggi og rykbinding.   

Skyldur  
Undirvinnu skal ekki hefja fyrr en að höfðu samráði við eftirlitsmann. Verktaki er 
skyldugur að sjá svo um, að málningu, fylliefnum og upplausnum sé ekki hellt í 

frárennslislagnir hússins heldur eytt á eyðingarstöð. Áður en verktaki skilar 
húsinu skulu málarar yfirfara bygginguna og gera við skemmdir, sem kunna að 

hafa orðið á byggingatímanum. 
Efni  

Um meðferð allra efna skal farið eftir fyrirmælum framleiðanda. 
Málning, uppbygging:  

Plastmálning : (Viðmiðun Kópal málning frá Málningu hf) Plastmálning sem 
inniheldur akrýlbindiefni. Málning, sem gefur vel þvotthelda filmu eftir þornun. 

Rúmmálsþurrefni um 40%. Hún skal gerð úr ósápanlegu acrylbindiefni og 
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lútarþolnum litar- og fylliefnum (pigmentum). Gljástig um 20% . Efnisnotkun um 
0.1 l/m² í umferð. 

Lágglansandi alkýðlakk:  
Lágglansandi alkýðlakk sem myndar sterka lággljáandi húð eftir þornun. 

Rúmmálsþurrefni um 30%. Hún skal gerð úr ósápanlegu acrylbindiefni og 
lútarþolnum litar- og fylliefnum (pigmentum). Gljástig 40% (Kópal Flos) 

Efnisnotkun um 0.1 l/m² í umferð. 
Alkýð-olíugrunnmálning:  

Mött grunnmálning undir alkýðlakk. Efnisnotkun um 0.1 l/m² í umferð 
Litaval: 

Ákvörðun lita skal vera í samráði við arkitekta verkkaupa. Áður en veggir verða 
málaðir verður gefin út forsögn um liti. 

Efnisval: 
Mála skal alla veggi nema í  tæknirýmum með plastmálningu með gljástig 20% 

og loft með gljástig 5%. Veggir í lagnakjallara skal mála með lágglansandi 
alkýðmálningu gljástig 5%. Gólf í lagnakjallara skuli vera máluð með sterkri 

gólfmállingu. 
Magntölur og einingaverð.  

Á eftir hverjum lið eru nokkur skýringarorð um hvernig viðkomandi verkliður er mældur og hvað 
innifalið er í einingaverði hans. Verðin er allt málningarefni og vinna. 
 
5.4.1 Spörslun og málun gifsplötuveggja  

Almenn lýsing í grein 5.4.0.  Sparsla og mála skal gifsplötuveggi og 
gifsplötuklæðningar á eftirfarandi hátt :  

 Líma skal á öll plötusamskeyti límborða. Sparsla skal síðan yfir skrúfugöt og plötusamskeyti. 
 Meðfram gólfum, veggjum og loftum skal kítta með plötum með 

akrýlkítti.  
 Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1hl vatnsþynntri 

plastmálningu + 20% vatn.  
 Sparsla skal síðan yfir að nýju öll skrúfugöt og plötusamskeyti og ganga úr skugga um að hvergi séu misfellur á veggjum.  

 Blettmála.  
 Þrjár umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 20%   

Málun gifsplötuveggja er mæld í nettó fermetrum (m²), mælt af teikningum arkitekts. Innifalið er 
flötur inn að gluggum og hurðum. Öll hurða- og gluggaop stærri en 1 m² dregin frá. Í einingaverði 
skal vera innifalið allt efni og vinna við málun þ.m.t. vinnupallar ef til þarf. 
5.6.7 Rykbinding:  

Sjá almenna lýsingu í grein 5.6.0  
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Rykbinda skal ofan við kerfisloft og veggir í lagnakjallar samkvæmt eftirfarandi:  
 Hreinsa skal laust rusl af flötunum með kústi eða þrýstilofti.  

 Sprauta skal einni umferð af þynntri málningu á gifsplötuklædda og steypta fleti og gæta þess vandlega að ekki slettist á fleti sem ekki á 
að mála.   

Rykbinding er mæld í fermetrum (m²) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og 
vinna við rykbindingu.  
Frágangur lofta 
5.7 FRÁGANGUR LOFTA  
5.7.0 Almennt atriði  

Til verkliðar telst að koma fyrir kerfisloftum í lárétt loft á öllum hæðum þar sem 
við á samkvæmt teikningum arkitekts. Kerfisloft festist upp í steypta plötu. 

Plötur: 
Plötur í kerfisloftum skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI 

staðla. Plötur skulu vera með E- kanti þannig að þær falli niður í burðarkerfið. 
Kerfisloft verða af gerðinni Ecophon Gedina E eða sambærilegt 600x600mm og 

600x1200mm plötur. Kerfisloft skal velja í samráði við arkitekt. Kerfisloft 
hengjast upp í málmburðargrind sbr. Lýsingu hér að neðan. Plötur skulu vera 

sléttar og hvítar að lit með hljóðísogsgildi A sem er NRS 0,85. 
Burðargrind: 

Loftaklæðning er hengd upp með málmburðargrind úr 15mm breiðum T-prófílum 
af viðurkenndri gerð sem festa skal tryggilega upp í loft. Burðarleiðari skal vera 
brunaþolinn c/c 600mm með þar til gerðum upphengjum. Bil milli upphengja og 

staðsetning ákvarðist í samráði við framleiðanda loftakerfis. 
5.7.1 Niðurhengd loft:  

Sjá almenna lýsingu í grein 5.7.0 Í lárétt loftum skal koma fyrir kerfisloftum af 
gerðinni Ecophon Gedina E 600x600mm plötur. Setja skal klemmur til að halda 

plötum í burðargrind vegna vindsogs. Verktaki skal taka göt í loftaplötur og 
ganga frá götum fyrir loftræsiristar. Verktaki skal einnig taka göt fyrir innfellda 
lampa þar sem þörf er á en rafvirki mun síðan ganga frá ljósum. Lampar sem 

koma munu í kerfisloftin verða settir upp og frágengnir af rafverktaka.  
Kerfisloft eru mæld í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og öll 
vinna við niðurtekin kerfisloft 
5.7.2 Niðurhengd rakavarið kerfisloft í þjónusturýmum, búningsaðstöðu og votrýmum:  

Sjá almenna lýsingu í grein 5.7.0. Í lárétt loft þjónusturýma, búningsaðstöðu og 
votrýmum skal koma fyrir rakavörðu kerfislofti af gerðinni Ecophon Gedina E 

600x600mm plötur. Verktaki skal taka göt í loftaplötur og ganga frá götum fyrir 
loftræsiristar. Verktaki skal einnig taka göt fyrir innfellda lampa en rafvirki mun 
síðan ganga frá ljósum. Lampar sem koma munu í kerfisloftin verða settir upp 

og frágengnir af rafverktaka. 
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Kerfisloft eru mæld í fermetrum (m2) af teikningum. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og öll 
vinna við niðurtekin kerfisloft.   
Innihurðir 
5.8 INNIHURÐIR 
5.8.0 Almenn atriði:   

Stærðir og gerðir innihurða má sjá á teikningum nr: 0406.  
Staðsetningu innihurða má sjá á teikningum nr: 02-01/04. 

Öll smíðamál skal sannreyna áður en smíði hefst. 
Efni: 

Allt efni sem nota skal til smíði hurða skal vera fyrsta flokks af gæðum og án lýta 
eða hvers konar skemmda. Allir hurðarkarmar og innihurðir skulu vera 

harðplastlagðar með koxgráum RAL 716 lit tegund til viðmiðunar Duropal, 
kantlímdar með PVC-kanti með t.d. Dekor 9800 í lit Ral 716. Allt efnisval skal 

borið undir arkitekt til samþykktar fyrir smíði. 
Smíði og uppsetning:  

Hurðir sem uppfylla skulu brunakröfur eru merktar sérstaklega á hurðaskrá og 
hurðarteikningum. Áður en smíði hurða hefst skal verktaki leggja fram vottun frá 
Mannvirkjastofnun um að hurðir og frágangur þeirra uppfylli brunakröfur. Hurðir 

skulu einnig uppfylla að lágmarki 32 dB hljóðkröfu.  
Hurðablöð eru t.d. byggð upp úr Sauerland 33RH spónaholplötum eða 

sambærilegum hurðarblokkum með tveimur 3mm masonít plötum á hvort byrði. 
Á útbrúnir blaða skal líma 5x39mm lista allan hringinn. Líma skal PVC kant yfir 

alla samsetninguna, þ.a. heildarþykkt hurðarblaðs verði 45mm.  
Karmur hurða skal t.d. vera 30mm samlímdur og harðplastlagður með 20x25 
slaglista með ífræstum þéttilista skrúfaðan í karm. Kant líma skal karma með 
PVC lista. Með öllum hurðakörmum skal setja harðplastlögð gerefti 10x60mm 
(þó ekki hurðarmegin á rennihurðum). Gerefti fylgja hurðum í verði. Athugið að 
lakka skal vandlega enda sem ganga niður í gólf á gereftum og hurðakörmum. Í 

votrýmum skal auk þess að lakka undir karma og kítta til varnar raka.  
EI2-30-CSm og EI2-60-CSm hurðar skulu hannaðar samkvæmt vottun 

framleiðanda. Þær skulu standast allar brunakröfur. 
Hurðarbúnaður:  

Á allar hurðir skal setja lamir úr ryðfríu stáli áferð burstuð þrjú stykki á hverja hurð. Skrúfur skulu vera úr sama efni og lamir. Lamir skal smyrja með vatnsfrírri 
feiti um leið og hengslað er. 

 Á allar hurðir skal setja vandaðar skrár til viðmiðunar af gerðinni KFV eða 
sambærilegar áferð burstað stál. Handföng og rósettur Ø50mm af gerðinni 
Randi eða sambærilegar skulu vera úr ryðfríu stáli með burstaðri stáláferð.  

Á salerni skal setja wc innihurðaskrár með snerli úr burstuðu stáli. Allur 
hurðarbúnaður skal uppfylla DS og DIN staðla um hurðarbúnað.  
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Masterkerfi:  
Allar innihurðaskrár í sameign og innihurðaskrár að íbúðum skulu vera 

opnanlegar með einum höfuðlykli og undirlyklum að hverri skrá (masterkerfi), 
sem verkkaupi ákveður. Verktaka er óheimilt að nota mastersílindra og 

tilheyrandi lykla meðan á verki stendur og skal hann geyma hvort tveggja á 
öruggum stað þar til afhending verksins fer fram, en þá skal setja þá í skrárnar. 
Verktaki skal skila þremur lyklum af hverri skrá og auk þess fimm höfuðlyklum. 

Masterkerfi er magntekið sem sérstakur verkliður.   
Hurðapumpur: 

Á allar hurðir sem uppfylla skulu brunakröfur samkvæmt hurðaskrá skal setja 
viðeigandi hurðarpumpur af gerðinni Gese eða sambærilegar. 

Uppsetning hurðakarma sem ekki eru brunamerktir: 
Hurðakarmar sem koma í gifsveggi skal festa tryggilega með tréskrúfum í 
blikkstoðir sem styrktar hafa verið tréfyllingum. Hurðakarmar sem koma í 

steinveggi skal festa tryggilega með tréskrúfum í tappa í steinveggjum. Setja 
skal fjarlægðarklossa úr furu milli karma og veggjar og þéttfylla með 

steinullareinangrun allan hringinn. Körmum skal fest með fimm 100mm skrúfum 
á hæðina lamamegin en fjórum skráarmegin. Skrúfur skulu vera festar í fals fyrir 

slaglista eða gler. Festingar hurðakarma skulu ekki sjást á yfirborði viðar. 
Uppsetning hurðakarma sem eru brunamerktir: 

Hurðakarmar sem koma í steinveggi skal festa tryggilega með járnhulsuboltum, 
4 stykki í hvora hlið. Harðpakka skal með steinull milli veggjar og karms. 

Festingar hurðakarma skulu ekki sjást á yfirborði viðar 
Greiðslufyrirkomulag: 

Innihurðir eru taldar í stykkjum. Innifalið í verði innihurða skal vera allt efni og 
vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, skrár, sílendra, húnar, 

frágangskappar ofan við rennihurðir og gerefti þar sem við á og gler. Styrking 
veggja umhverfis rennihurðir fylgir innveggjum í verði. 

5.8.1 Innihurðir EI 30 og EI 60 IH-01 til IH-06: 
Allar upplýsingar um smíði, innihurða, innihurðakarma, hurðabúnaðar og kröfur 
til innihurða er samkvæmt lýsingu í grein 5.8.0. Yfirlit innihurða er samkvæmt 
innihurðaskrá á teikningu nr. S-112 – S-120 þar sem stærðir og kröfur koma 

fram.  
Hliðargler og gler í hurðum fylgja innihurðum í verði. 

Innihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) hverrar hurðagerðar samkvæmt innihurðaskrá. Innifalið í verði 
innihurða skal vera allt efni og vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, felliþröskuldar, 
skrár, húnar, gerefti, gler, hurðastopparar og annar búnaður sem tilgreindur er í lýsingu. 
5.8.2 Innihurðir IH-07 til IH-08 

Allar upplýsingar um smíði, innihurða, innihurðakarma, hurðabúnaðar og kröfur 
til innihurða er samkvæmt lýsingu í grein 5.5.0. Yfirlit innihurða er samkvæmt 

innihurðaskrá á teikningu S-112 – S-120 þar sem stærðir og kröfur koma fram.  



Lokaverkefni í byggingafræði                                    Viðauki-H Útboðsgögn 
Fjölbrautarskóli Suðurlands                                                      Daníel Erlingsson 
 

 
DE ráðgjöf og hönnun ÚTBOÐ NR. 15378 bls. 68 af 78  
 

Hliðargler og gler í hurðum fylgja innihurðum í verði. 
7..1 Innihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) hverrar hurðagerðar samkvæmt innihurðaskrá. Innifalið í verði innihurða skal vera allt efni og vinna við smíði og 

uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, felliþröskuldar, skrár, húnar, gerefti, gler, hurðastopparar og annar búnaður sem tilgreindur er í lýsingu.   
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INNRÉTTINGAR 
5.9 INNRÉTTINGAR 
5.9.0 Almenn atriði: 

Innréttingar sjá teikningar nr: S-123 – S-130. Til verksins telst smíði á 
eldhúsinnréttingu í rými kennara, geymsluskápar nemenda fyrir fatnað og gögn, 

hillur, ræstiherbergi, vaskborð og skápar í kennslurými. Miðað er við að 
innréttingar í húsnæðið séu úr staðlaðri innréttingaframleiðslu eftir því sem við 
verður komið. Öll vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks og óaðfinnanleg. 

Efni:  
Allt efni skal vera ætlað til innréttingasmíði. Verktaki skal með hæfilegum 

fyrirvara leggja fram við fulltrúa verkkaupa sýnishorn af öllum efnistegundum 
sem hann hyggst nota til samþykktar eftir óskum eftirlitsmanns. Hann skal einnig 

tilgreina hvaða efni hann hyggst nota til að yfirborðsverja viðkomandi efni. 
Verktaka er óheimilt að hefja smíði innréttinga fyrr en verkkaupi hefur samþykkt 
þau efni sem nota á við smíði innréttinga. Verktaki skal gaumgæfilega athuga 

um efnisval á teikningum. Ef verktaki er í vafa um efnisval skal hann leita 
úrskurðar verkkaupa. 

Hurðir, skúffufrontar, kappar undir efri skápum, sýnilegar hliðar, áfellur og hillur: 
Allar hurðir á innréttingum og skápum, kappar, sýnilegar hliðar og hillur ásamt 
áfellum við innréttingar skulu vera 18mm spónaplötur kantlímdar, lagðar einlitu 

harðplasti með koksgráum lit RAL  716 og kantlímdar með PVC-kanti með sama 
grá lit RAL 716. 

Borðplötur og hillur: 
Borðplötur og hillur á veggjum skal smíða úr 30mm spónaplötur lagðar 

harðplasti tegund t.d. Resopal Alabaster Mirage 4875-60 (mött áferð) og 
kantlímdar með PVCkanti með RAL 716 tegund t.d. Rehau Dekor 9800 eða 

sambærilegur. 
Plastlagt hillu- og skápaefni:  

Allt hillu- og skápaefni skal vera fyrsta flokks plastlagt skápa og hilluefni ljós 
grátt. Þykkt skápaefnis er 18mm nema annað sé tekið fram. Bök í skápa skal 
smíða úr 3mm plasthúðuðum masonitplötum. Taka skal úr fyrir baki í hliðar. 

Allar hillur á sem eru á hilluberum skulu vera harðplastlagðar með sama 
harðplasti og aðliggjandi innrétting og kantlímd með PVC.   

Lamir, 
 skúffubrautir og handföng:  

Allar skápalamir lengd 100-120mm í opinni stöðu skulu vera úr stáli af vandaðri 
gerð stillanlegar í þrjár áttir og hafa hlotið vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands eða frá sambærilegum aðila. Lamir skulu vera með ljúflokun (skellivörn). 
Handföng skulu vera U-laga ryðfríu burstuðu stáli, lengd um 210mm, valið í 
samráði við arkitekt. Skúffubrautir skulu vera af vandaðri gerð með ljúflokun 

(skellivörn) og hafa hlotið vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eða 
sambærilegra aðila. Skúffubrautir skulu vera með háum hliðum hæð 85 eða 
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170mm. Skúffubotn og bakhlið skal vera úr 18mm plasthúðuðum spónaplötum. 
Forstykki skal vera fest á skúffubrautir.  
Skrár á læstum skápum og skúffum: 

Sér lykill skal vera að hverjum skáp á geymslu-/persónumunahólfum. Aðrar 
skrár á læstum skápum þurfa að vera kerfisskrár þ.a. sami lykillinn gangi að 

mörgum skrám skápa í sama rými. Nauðsynlegt er að skápar lokist eðlilega þótt 
þeir séu ólæstir og án þess að lykli sé stungið í eða lykill standi í skránni. 

Samsetningar: 
Allar samsetningar skulu vera áferðarfallegar. Ekki skal setja innréttingar saman 

með skrúfum nema þær felist örugglega eða sjáist ekki á yfirborði innréttinga. 
Uppsetning: 

Neðri skápum skal fest tryggilega að aftan í gegnum lista að ofan. Efri skápum 
skal fest í gegnum sérstök hornbönd sem setja skal á öll horn skápabaks eða á 

annan hátt samkvæmt forskrift innréttingaframleiðanda. Skápum er fest í 
styrkingar í gifsveggjum eða í steypta veggi. Verktaki ber ábyrgð á því að 
rafmagnstæki s.s. ofn og helluborð passi inn í innréttingar og skal hann 

samræma stærðir við birgja rafmagnstækja. Upplýsingar um birgja 
rafmagnstækja skulu liggja fyrir áður en smíði innréttinga hefst. Innifalið í vinnu 

innréttingaverktaka er uppsetning rafmagnstækja ásamt loka frágangi, en rafvirki 
tengir. 
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FRÁGANGUR UTANHÚSS 
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
7.0 ALMENNT 
7.0.0 Umfang verksins:   

Í þessum kafla er lýst efni og vinnu vegna fullnaðarfrágangs hússins að utan.  
Helstu verkliðir eru eftirfarandi:   

Uppsteypa veggja með sjónsteypu, uppsetning grindar, einangrun og klæðning 
útveggja. Smíði, ísetning og glerjun glugga og útihurða. Einangrun, niðurlögn 

þakdúks. Vakin er sértök athygli á því að verkkaupi hyggst fá alþjóðlega 
umhverfisvottun á nýbygginguna en slíkt vottunarferli tekur til allrar 

framkvæmdarinnar, þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra verktaka á 
framkvæmdartíma. Í þessu felst að aðalverktaki skuldbindur sig og 

undirverktaka til þess að vinna skv. verklagi sem er jafngott eða betra en best 
þekkist. Verktaki skal vinna samkvæmt virku umhverfis- og 

öryggisstjórnunarkerfi sambærilegu ISO 14001 og OSHAS 18001. Vottun 
umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því skuldbindur 
verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði umhverfis- og 

öryggismála á Íslandi.  Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir 
vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja að allir á vinnusvæði (bæði starfsmenn og 

gestir) þekki og fylgi. Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og 
öryggismála á vinnusvæðinu. Verktaki skal staðfesta skriflega að hann muni 
uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi umhverfis- og öryggisstjórnun. 

Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og félagslega ábyrgð.   
7.0.1 Verkáætlun:   

Verktaki tímasetningum. Raða skal verkþáttum á þann hátt að komist verði hjá 
skemmdum og óþarfa töfum vegna biðtíma milli verkþátta. Telji verktaki sig 

þurfa frekari gögn, teikningar eða verklýsingu, skal hann koma upplýsingum þar 
að lútandi til eftirlitsmanns verkkaupa sem óskar eftir gögnum hjá hönnuði, ef við 
á. Hönnuður skal hafa a.m.k. 5 vinnudaga til að útbúa gögnin. Hann skal leggja 

fram verkáætlun þar sem gerð er grein fyrir röð verkþátta. 
7.0.2 Nákvæmniskröfur:   

 Almennt gildir um nákvæmniskröfur:   
 Frávik frá lóðlínu 0,2%   
 Frávik frá hallandi línu 0,2%   
 Frávik frá bogalínu 0,2%   
 Ójöfnur og mislandanir 5mm/2m   
 Frávik í fúgubreidd 20%  
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7.0.2  Umhverfisstefna   
Verktaki skal setja sér umhverfisstefnu varðandi val á byggingarefnum og leitast 

við að velja vistvæn efni. Í stefnunni skal eftirfarandi koma fram:  Að leitast sé 
við að velja efni framleidd í heimabyggð, ef kostur er. Að leitast sé við að velja 

efni sem hlotið hafa vottun fyrir ábyrgð/sjálfbærni (responsible sourcing of 
materials), t.d. timbur með vottun samkvæmt FSC, SFI, PEFC eða sambærilegt, 

malarefni úr námum sem hafa farið í mat á umhverfisáhrifum, o.s.frv.  
 Að stuðlað sé að endurnotkun efna.   

 Að lögð sé áhersla á endurnýtingu efna.  
 Að lögð sé áherslu á að draga úr úrgangi og auka endurvinnslu.   

 Að forðast sé að notkun eiturefna og dregið sé eins og kostur er úr 
notkun hættulegra efna.   

 Að litið sé til endingartíma efna við efnisval og leitast við að velja efni 
með langan endingartíma  Verktaki skal skila til eftirlitsaðila áður en verk 
er hafið lista yfir öll eiturefni og hættuleg efni ásamt öryggisblöðum fyrir 

öll efnin.   
Verktaki skal velja efni skv. umhverfisstefnu sinni og rökstyðja skriflega efnisval 

sitt og skila til verkkaupa til samþykktar. Leitast skal við að velja timbur til 
framkvæmdarinnar sem hlotið hefur vottun sbr. FSC, CSA, SFI með CoC, PEFC 

(eða sambærilegu), eða timbur sem er endurnýtt. Ennfremur skal 
timburframleiðandi hafa öll tilskilin leyfi til þess að selja timbur úr þeirri skógrækt 
sem um ræðir. Verktaki skal rökstyðja skriflega val á timbri og skila rökstuðningi 

til verkkaupa til samþykktar. 
7.2 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ ÁLPLÖTUM 
7.2.0 ALMENNT 

Athygli er vakin á því að frágangur álklæðningar (Panell) er vandasamt 
fagmannsverk, sem krefst reynslu úr sambærilegum verkum. Verktaki skal sýna 

fram á hæfni þess meistara sem annast verkið. Samhæfing á milli einstakra 
verkþátta er lykill að því að vel takist til við verkliðinn. Þannig er lögð áhersla á 

samhæfingu og samræmingu í verklagi trésmíðameistara og blikksmíðameistara 
við verkefnið. Uppsetning og undirbúningur allra grunnkerfa undir álklæðningu 
þarf að vera unnin í nánu samráði og samstarfi við blikksmíðameistara. Þessi 
liður nær til frágangs á útveggjum á hluta byggingarinnar. Útveggir sem hér er 
fjallað um er staðsteyptir veggir sem klæðast einangrun og álplötum. Áfellur 

skulu vera úr áli og sömu gerðar og klæðning. Allt ál skal vera frá söluaðillanum Áltak ehf. eða sambærilegt. 
Álplöturnar skulu vera litaðar með coilcoted frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 
500 í hlutföllunum 80/20 húð sem ysta vörn. Bakhlið platnanna skal vera með 

hlífðarlakki. Allt efni og uppsetning skal vera skv. samþykktum teikningum, 
sérteikningum og skv. fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa. 

Álplöturnar skulu uppfylla eftirfarandi staðla og próf;  
 DIN EN ISO 9001:2008  
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 DIN EN ISO 14001 og OHSAS 18001  
 DIN EN 1396 salt spray test  

 DIN EN ISO 9227 
Allt timbur utanhúss skal vera valið efni úr fjórða flokks timbri eða betra, 

húsþurrt. Gagnverja skal við með B-gagnvörn sem vottuð er af NTR. Þar sem 
timbur leggst að steinsteypu og málmur að timbri skal asfaltpappi (1500 g/m2) af 
viðurkenndri gerð vera milli. Krossviður skal vera vatnslímdur krossviður (WBP). 

Allar festingar, svo sem naglar, skrúfur, boltar og vinklar skulu vera úr 
heitgalvanhúðuðu stáli, eða öðru efni sem framleiðandi klæðninga og 

burðarkerfis (leiðarar og vínklar) fyrirskrifa eða viðurkenna skriflega. Verð allra 
festinga er innifalið í verði þeirrar einingar sem hún festir. Klæðning uppkomin 
og fullfrágengin skal þola a.m.k. 200 kg/m2 vindálag. Verktaki skal kynna sér 

gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda allra efna um meðhöndlun og 
vinnutilhögun. 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum 
og verklýsingu. Að öðru leyti er vísað til kafla í útboðslýsingu. Efni til þéttingar á 
lásum, samskeytum, og efnisskilum skal vera hlutlaust (neutralt). Undirlagið skal 

vera þurrt og gefa góða festu fyrir nauðsynlegar krækjur ofl. Leggja skal 
tjörupappa eða sambærilegt yfir timbur sem blikk skal festast við. Áður en smíði 

hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll 
vafaatriði. 

7.2.1 BURÐARKERFI OG FESTINGAR Á STEYPTA VEGGI.  
 

Burðarkerfi álklæðningar á steinsteypta veggi samanstendur af festivinklum 
(knektum), og leiðurum úr áli. Verktaki skal leggja til og setja upp burðarkerfi af 

gerðinni Triple – T frá Áltak ehf. eða annað kerfi sem verkkaupi telur 
sambærilegt. Allar deililausnir arkitekta taka mið af Triple – T kerfi frá Áltaki ehf., 

en óski verktaki að nota annað kerfi skal hann leggja fram allar nauðsynlegar 
upplýsingar sem verkkaupi telur nauðsynlegar til að sannreyna að kerfið sé 

jafngilt eða betra. Jafnframt þarf verktaki að leggja fram endurskoðaðar 
deiliteikningar til samþykktar til arkitekta verkkaupa. 

Leiðarar eru T-prófílar úr áli, 60x40x2 mm. Leiðurum er raðað lóðétt með u.þ.b. 
600 mm millibili. Leiðara skal einnig staðsetja með hliðum glugga og hurðaopa. 

Á úthornum skal staðsetja leiðara, þannig að tryggileg festa fáist þar sem 
klæðningar mætast. Leiðarar eru festir á knekti með tveimur skrúfum í forboruð 

göt á knektum fyrir miðjum leiðara en í ílöng göt með tveimur skrúfum til 
endanna, þannig að hreyfing í lengdarstefnu leiðara verði möguleg. Eftir að 

öllum knektum og einangrun hefur tryggilega verið komið fyrir skal koma 
leiðurum fyrir á knektum og stilla þá af í plani og í plan og fest síðan með 

sjálfborandi skrúfum, 4,8x22 mm. 
MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ 
Magntölur álleiðara eru nettó fermetrar (m2), mælt af teikningu. Magntölur timburleiðara við glugga 
og hurðaop eru nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningu. Einingaverð skal innihalda allan 
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kostnað við efni, festingar, vinnu og undirbúning, verkpalla og annað sem þarf til að fullgera verkliði 
samkvæmt verklýsingu og teikningum. 
7.2.2 EINANGRUN Á ÁLKLÆDDRA STEINSTEYPTRA VEGGJA 

Álplötuklædda steinsteypta útveggi skal einangra með sérframleiddri 
veggeinangrun úr steinull til notkunar undir loftræsta útveggjaklæðningu án 
gustvarnar. Einangrun skal vera vatnsvarin steinullarveggplata með hárri 

loftflæðimótstöðu. Einangrunin skal vera þétt til að tryggja að lofthreyfing dragi 
ekki um of úr einangrunargildi. 

Helstu eðliseiginleikar einangrunar skulu vera eftirfarandi eða betri: 
 

Rúmþyngd 80 kg/m3 
Leiðnitap 0,039 W/mK 

Loftþéttleiki (125 mm 
þykkull) 0,5 

(m3/m2 h 
Pa) 

 
Einangrunin er fest upp með festitöppum ( minnst 4 stk. á m2 ) á steinsteypta 

veggi. Einangrunin skal sett upp þannig að hvergi myndist bil á milli 
einangrunarplatna og einangrun skal liggja þétt að steinsteypu. Skera skal úr 

einangrun fyrir frárennslislögnum. 
MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ 
 
Magntölur eru nettó fermetrar (m2). mælt af teikningu. Op stærri en 1 m2 eru dregin frá. 
Einingarverð skal innihalda allan kostnað við efni, festingar, vinnu og undirbúning, verkpalla og 
annað sem þarf til að fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum. 
7.2.3 UTANHÚSSKLÆÐNING ÚR ÁLI: 

Veggi skal klæða með láréttum 2 mm þykkum ál panell. Plöturnar eru læstar 
saman með einfaldri króklæsingu, langs og þvers. Á köntum, úthornum, við 

glugga og á samskeytum við önnur klæðningaefni skal ganga frá þar til gerðum 
áfellum, hliðarstykkjum og brettum úr áli. Þær flæsningar sem ekki eru taldar 
upp og lýst í köflum hér á eftir eru innifaldar í einingaverði þessa verkþáttar. 

Við uppsetningu og frágang skal gera ráð fyrir eðlilegri hreyfingu álplatnanna. 
Þess skal vandlega gætt að ekki verði of litlir fletir í endaröðum (þ.e. neðst og 
efst í klæðningu, og til enda). Verktaki skal útbúa hornfrágang (bæði inn og 
úthorn), upphafsflasningu (neðst) og endaflasninug uppi úr sléttu áli og bera 

undir eftirlit til samþykktar áður en uppsetning klæðningar hefst. Allur skurður á 
álplötum skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 
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7.2.4 VATNSBRETTI OG ÁFELLUR ÚR ÁLI: 
Vatnsbretti glugga og þynninga eru mynduð úr 2 mm sinki í samræmi við 
sérteikningar arkitekta. Vatnsbretti eru klemmd í gluggafals og/eða undir 

klæðningu (þynning), en læst við veggþiljur á frambrún. 
Við hliðarstykki glugga og hurða skal setja ýmist L- eða U -lagaðar áfellur úr 2 

mm áli, sem þiljuklæðning stingst inn í. Frágangur er mismunandi eftir því hvort 
gluggi kemur inn í horn eða í hefðbundið gluggaop í sléttum fleti. 

Áfellurnar stingast í eða undir glerjunarlista og festast á vegg til hliðar við glugga 
í samræmi við teikningar arkitekta. 

 
MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ 
Magntölur eru í nettó lengdarmetrum (m). Mælt af teikningu. Einingaverð skal innihalda allan 
kostnað við efni, festingar og aukahluti, vinnu og undirbúning, verkpalla og annað sem þarf til að 
fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum 
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  ANNAÐ 
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9 AUKAVERK 
9.0 INNGANGUR 
9.1 Tímavinna 

Tímavinna iðnaðarmanna og verkamanna sem unnin er í aukaverkum sem 
kunna koma upp við framkvæmdina skulu meðhöndlast í samræmi við lið 0.5.3. 

Kafli 9 – færist á tilboðsblað 
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