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1. Inngangur

Haustið 2011 heimsótti ég Háskólann í Reykjavík til þess að hitta vin, fyrir tilviljun hitti ég 

gamlan skólabróður úr grunnskóla sem var nemandi í byggingariðnfræði og spjölluðum við 

aðeins. Tveimur kaffibollum síðar var það ákveðið, ég var á leið í nám í byggingariðnfræði. 

Vorið 2012 tók svo alvaran við þar sem ég stundaði nám með 100% vinnu. Það var svo vorið 

2014 sem ég skráði mig í byggingafræði og stefndi að bakkalárgráðu. Þetta nám er búið að 

krefjast mikils aga og fórnfýsi og hefur kærasta mín Íris Anna og börnin mín tvö Unnur Karen 

og Skúli Páll stutt við bakið á mér í gegn um þetta tímabil og er ég þeim mjög þakklátur fyrir 

þolinmæðina. Að mínu mati er námið vel skipulagt og undirbýr nemendur eins vel og 

mögulegt er fyrir atvinnulífið.  

Þegar vinnan við lokaverkefnið hófst áttaði ég mig á því að í gegnum allar annir 

byggingafræðinnar eru kennarar að láta nemendum í té verkfæri sem öll nýtast við vinnslu 

lokaverkefnis, allt frá því að handskyssa helstu atriði hönnunar upp á blað í að læra mikilvægi, 

tímaáætlana og skipulags og teikna í Revit og þakka ég kennurum og leiðbeinendum aðstoð 

við gerð þessa verkefnis. 

2. Val á verkefni

Við val á verkefni sem þessu þarf nemandi að skoða möguleika sína gaumgæfilega og vega og 

meta hvað viðkomandi vill fá út úr allri þeirri vinnu sem fylgir því að skila frá sér fullgerðri 

hönnun, verkteikningum og útboðsgögnum. Daginn sem ég varði verkefni 9. annar hóf ég leit 

að lokaverkefni og bjóst ég við því að þessi vinna tæki u.þ.b viku, en sú varð ekki raunin. Ég 

sendi tölvupósta á margar arkitektastofur og lítið var um svör eða boð um heldur óspennandi 

verkefni. Skemman.is kom að góðum notum en þar gat ég skoðað gömul verkefni og séð hvað 

menn hafa verið að taka fyrir í gegnum tíðina. Sem fyrr segir þarf nemandi að vega og meta 

hvað hann vill fá út úr lokaverkefni og það sem var mér fremst í huga var að hanna eitthvað 

sem ég hef ekki gert áður og er krefjandi. Fyrir valinu varð að lokum moska. 

Árið 2015 var sett af stað hönnunarsamkeppni á vegum Félags múslima á Íslandi á mosku að 

hinni umdeildu lóð Suðurlandsbraut 76. Þarna var ramminn kominn og hafði undirritaður úr 

ógrynni samkeppnistillaga að velja. Eftir umfangsmikla leit fann ég tillögu sem ég hafði áhuga 

á að vinna með, tillaga VA arkitekta. Tillöguna bar ég undir leiðbeinendur mína við 

Háskólann í Reykjavík og fékk verkefnið samþykkt. Jóhann Harðarson, byggingafræðingur og 
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Helena Björgvinsdóttir, arkitekt tóku mér opnum örmum og buðu mér á fund til sín á 

skrifstofu VA arkitekta að Borgartúni 6. Fundurinn skilaði góðum árangri og létu þau mig í 

framhaldinu haf þau gögn sem þau áttu í tengslum við samkeppnistillögu sína og leiddu mig í 

gegnum kröfur verkkaupa. Að sama skapi hafa þau svarað spurningum mínum í gegnum 

tölvupósamskipti á meðan á verkefni hefur staðið.  

3. Um verkefnið

Um er að ræða nútíma mosku sem hanna skal á grundvelli algildrar hönnunar. Húsið stendur 

á 1600 m2 lóð og gólfflatarmál hússins er 758,1 m2. Moskan er á þremur hæðum þar sem í 

kjallara má finna salerni og tæknirými, 1. hæð geymir bænasal, samkomusal, eldhús, 

baðherbergi starfsmanna, fatahengi, skógeymslu og smurningu (herbergi þar sem lík eru 

meðhöndluð að hætti íslam). Á 2. hæð má loks finna kennslurými fyrir 20 manns, skrifstofu 

og bókasafn. Sem fyrr segir er húsið hannað á grundvelli algildrar hönnunar og er lyfta í 

húsinu. 

Við hönnun moskunnar vildi nemandi halda í hugmyndir arkitekta um sem náttúrulegust 

byggingarefni og eru aðalbyggingarefni hússins steypa og timbur. Í samkeppnisgögnum kemur 

fram að bænasalur skuli snúa í austur, í átt að Mekka. Á sama tíma er hönnuður bundinn 

byggingarlínu lóðar á norðurhlið sem útskýrir skemmtilegt form moskunnar. En áður en allar 

ákvarðanir voru teknar þurfti nemandi að hella sér í greiningarvinnu og hér að neðan má fara í 

gegnum sögu verkefnisins og ástæðu allra ákvarðana sem teknar voru. Þá er einnig vísað í 

viðauka sem eru afrakstur og fylgigögn verkefnis þessa. 

4. Frumhönnun

Frumhönnunarfasanum var lokið þegar verkgögn fengust afhent frá arkitektum en höfundur 

gaf sér tíma til þess að teikna húsið upp í Revit en gögn voru upphaflega á formi dwg grunna 

til stuðnings og setti þessa tíma inn í áætlun sem frumhönnun. 

4.1. Tímaáætlun 

Áður en vinna hófst við verkefnið sjálft gerði höfundur hönnunaráætlun og reyndi eftir 

fremsta megni að framfylgja henni í gegnum verkefnið með góðum árangri. Tímaáætluninni 
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var skipt upp í fasa og tímar hvers dags skrifaðir niður. Tímaáætlun má finna í Viðauka 8 

(A3). 

4.2. Hönnunarsamningur 

Verkaupi og hönnuður gerðu með sér hönnunarsamning þess efnis að SG-Hönnun sæi um 

alla aðal- og séruppdrætti moskunnar. Verksamning við hönnuð má sjá í Viðauka 1 (A4). 

4.3. Gagnaöflun 

Þegar hanna á mosku eru ýmis gögn sem hönnuður þarf að hafa sér til stuðnings svo 

hagsmuna allra hlutaðeigandi sé gætt. Hér er um trúfélag að ræða og vega hefðir íslam þungt í 

hönnun hússins sem krafðist þess að kafa þurfti í lög og reglugerðir, staðla o.fl. en síðast en 

ekki síst var nauðsynlegt að fræðast um hefðir múslima. Gögn sem notuð voru til stuðnings er 

að finna í heimildarskrá hér að neðan.  

5. Forhönnun

Í forhönnunarfasanum var farið yfir húsið lið fyrir lið og borið saman við gildandi lög og 

reglugerðir. Einnig voru samkeppnisgögn verkkaupa tekin lið fyrir lið og borin saman við 

hönnun arkitekta og séð hvernig þau hefðu reynt að mæta kröfum verkkaupa og hvar mætti 

betur gera. Í þessum fasa eru allar veigamiklu ákvarðanirnar teknar og því eins gott að vanda 

til verka hér svo koma megi í veg fyrir árekstra síðar í verkefninu. Hér fór af stað 

greiningarvinna þar sem nemandi tók á öllum helstu þáttum og hér að neðan er stutt 

umfjöllun um hverja greiningu fyrir sig.  

5.1. Rýmisgreining 

Við rýmisgreiningu var stuðst við kröfur verkkaupa, en hann hafði gefið upp í 

samkeppnisgögnum, sínar óskir um stærð og notkun rýma. Við höndina þurfti nemandi 

einnig að hafa byggingarreglugerð 112/2012 og leiðbeiningablöð mannvirkjastofnunar um 

algilda hönnun. 

Fyrir þessa greiningu fór nemandi á fund fyrrverandi formanns Félags múslima á Íslandi, 

Sverris Agnarssonar, (sjá fundargerð nr.3 í Viðauka 5 (A4)) og var hann fenginn til að líta 
yfir teikningar arkitekta og gefa sitt álit. Það kom margt upp á yfirborðið á þeim fundi og gaf 

hann upp kosti og galla samkeppnistillögunar, en hann var einnig meðlimur í dómnefnd. 

Helstu galla sagði hann vera þá að kynjaskipting á hreinsunarsvæði væri ófullnægjandi og 

óþarflega 

7



mikið af ljósopum í bænasal. Helsti kostur var sá að arkitektar höfðu borið virðingu fyrir 

rýmisþörf verkkaupa. Að öðru leyti var þetta ekki hans uppáhalds samkeppnistillaga en þess 

má geta að hún vermdi ekki sæti á verðlaunapalli. Rýmisgreiningu má sjá Viðauka 9 (A3).

5.2. Burðargreining 

Við burðargreiningu naut nemandi aðstoðar Eyþórs Rafns Þórhallssonar, dósents við 

Háskólann í Reykjavík. Helstu álitamál voru steyptir bitar í lofti á bænahúsi en þar er 16 m 

haf á milli veggja og er því burðurinn í þakinu háður þessum bitum. Einnig var til umræðu 

steyptur biti á norðurhlið hússins þar sem arkitektar höfðu gert ráð fyrir timburstoðum undir 

bitann. Augljóst þótti að hefðbundnar timburstoðir myndu ekki duga sem burður. 

Niðurstaðan var sú að setja timburklædda stálsúlu á 6 m fresti undir bitann og svo hefðbundna 

mahogany timburstoðir á milli og var þar Eyþór innan handar við útreikning á stærð og gerð 

stálsúlu. Burðargreininguna er að finn í Viðauka 10 (A3).

5.3. Brunagreining 

Við vinnslu brunagreiningar var notast við kafla 9 í byggingarreglugerð 112/2012 en þar eru 

allar þær kröfur sem gerðar eru til húsbygginga af öllum toga. Helstu álitamál voru brunahólf, 

flóttaleiðir, reyklosun og brunaviðvörunarkerfi. Brunahólfun var auðvelt að leysa en flestir 

innveggir eru úr steypu og skiptist húsið í níu mismunandi brunahólf. Hinsvegar flæktist 

málið þegar kom að flóttaleiðum þar sem arkitektar höfðu gert ráð fyrir salernisaðstöðu og 

tæknirými í kjallara hússins en engin flóttaleið þar út.  Tekin var sú ákvörðun að grafa fyrir 

flóttaleið úr tæknirými og er hugmyndin sú að hurð að tæknirými skuli tengd stjórnstöð 

brunaviðvörunarkerfis og opnist þegar það fer af stað. Brunagreiningu má sjá í Viðauka 

11 (A3). 

5.4. Lagnagreining 

Þegar vinna við lagnagreiningu hófst voru fyrstu vangaveltur staðsetning brunna, gerð lagna, 

upphitun og loftræsing. Til þess að staðsetja brunna var fyrst reynt að komast yfir hæðarblöð 

af lóðinni en þrátt fyrir mikla leit og ítrekaða tölvupósta á Reykjavíkurborg, hafði höfundur 

ekki erindi sem erfiði. Höfundur tók tillit til punkta frá arkitektum um að kjallari mætti ekki 

fara undir K: 13.0 því þá þyrfti að dæla úr kjallara í brunna og var ákvörðun tekin um að 

staðsetja brunna í K: 13.0 og er gólf kjallara í K: 15,2. Við upphitun er notast við ofna, 

loftræsingu og gólfhita. Hugmyndin er sú að allt húsið sé hitað upp með loftræsingu og ofnum 

en svæði þar sem farið er úr skóm og menn hreinsa sig sé með gólfhita. Sú ákvörðun var 

einkum tekin vegna þess að það eru flísar á gólfi þar vegna bleytu frá skóm og gólfið er fyrr að 
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þorna með gólfhita svo ekki sé minnst á þægindin sem fylgja því að hafa gólfhita þegar menn 

eru skólausir. Við lagnaval var ákveðið að nota ryðfrítt 316 stál í neysluvatn og fráveitulagnir 

innanhúss eru PP lagnir en utanhúss og undir plötu eru PVC lagnir. Lagnir ferðast með 

lagnaleiðum í lofti en gert er ráð fyrir 400 mm plássi í kerfislofti fyrir lagnaleiðir. Milli hæða 

ferðast lagnir í lagnaveggjum og stokkum. Loftræsisamstaða er staðsett í kjallara hússins. 

Lagnagreiningu má finna í Viðauka 12 (A3).

5.5. Hljóðgreining 

Við hönnun hljóðvistar var stuðst við kafla 11 í byggingarreglugerð og ÍST 45:2011. 

Höfundur setti bygginguna í ákveðinn flokk sem skilgreindur er í ÍST 45:2011 og svo var 

hvert herbergi tekið fyrir og kröfur greindar. Hljóðgreiningu má finna í Viðauka 13 (A3).

5.6. Efnisgreining 

Gerð var efnisgreining fyrir húsið og fór hún þannig fram að höfundur tók hvern byggingarlið 

fyrir sig og gaf efnum einkunn m.t.t. ýmissa þátta. Hér að neðan er stiklað á stóru um 

ákvarðanir sem teknar voru í efnisvali.  

Úr gögnum VA-arkitekta : „Aðalbyggingarefni : In situ concrete and timber are the main 

building materials, a natural choice derived from the pure form of the Mosque, conceived as a 

frame for the religion of Islam.“ 

Nemandi reyndi að fylgja hönnuðum eftir í efnisvali eins og kostur er. 

Timburgrind Norður- og Vesturhlið: Eftir burðargreiningu kom í ljós að timburgrind sem er á 

norðurhlið hússins og á að bera uppi 36m langan steypubita þarf einhvers konar burð s.s. 

steypu eða stál. 

Ákvörðun: Þar var ákveðið í samráði við burðarþolshönnuð að hafa 50*50*5 mm 

stálsúlu c/c 6 m, timburklædda. Helsta ástæða er sú að form hússins fær að halda sér sem best 

á þennan hátt.  

Gluggar: Þar sem megin byggingarefni hússins eru sjónsteypa og timbur þá væri eðlilegast að 

hafa timburglugga. Margt kom þó til greina, s.s. álgluggar í lit eða timbur-ál. 

Ákvörðun: Timburgluggar-mahogany harðviður varð fyrir valinu. Fyrst og fremst er 

það vegna þess að höfundur vildi leitast við að virða hugmyndir arkitekta um náttúruleg efni 

en ekki síst vegna þess að þeir passa vel við timburgrindurnar á Norður- og Vesturhliðum 

hússins sem verða úr samskonar efni. 
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Útveggir: Hugmynd hönnuða er að sjónsteypa fái að njóta sín og gefi húsinu náttúrulegan tón. 

Hér kom ýmislegt til greina t.d forsteyptar einingar,staðsteypt í tvennu lagi eða að klæða húsið 

með sinki sem gæti gefið svipaðan tón úr fjarlægð. 

Ákvörðun: Sjónsteypa varð fyrir valinu, slétt áferð. Þar vó mest hugmynd hönnuða um 

náttúrulegt útlit en einnig spilaði þar inní líftími og viðhaldskostnaður en það þarf einungis að 

sílanbaða flötinn.  

Þak: Þakið á húsinu skiptist í þrennt þ.e. þak yfir mosku, þak yfir bókasafni, kennslustofu og 

skrifstofu og síðast en ekki síst þak yfir eldhúsi, fatahengi og smurningu. Það síðast nefnda er 

hvað einna mikilvægast hvað sjónræn áhrif varðar þar sem þrír gluggar snúa að því og var 

einmitt hugmynd arkitekta að hafa grænt þak þar. 

Ákvörðun: Tekin var sú ákvörðun að halda í hugmynd arkitekta og hafa þak yfir eldhúsi 

grænt torfþak. Það er einna helst vegna þess að það eru þrír gluggar sem snúa út á þakið af 2. 

hæð og þar á meðal einn stór beint af gangi og út á þak og það er skemmtilegra að horfa út. 

Hin þökin eru hinsvegar lædd PVC dúk og spilar þar inn burður og kostnaður.  

Innveggir (léttir og burðarveggir): Þegar kom að innveggjum þá fannst höfundi vega þungt að 

halda hráa náttúrulega stílnum sem er að utan.  

Ákvörðun: Ákveðið var að hafa léttu veggina gipsveggi og steyptu veggina þ.m.t. 

burðaveggina úr sjónsteypu. Gipsveggir urðu fyrir valinu á þeim stöðum þar sem mikið af 

lögnum þurfa að ferðast og þar sem hægt er að opna möguleika fyrir breytingar innan 

brunahólfa. Efnisgreininguna í heild sinni er að finna í Viðauka 14 (A3).

5.7. Aðrar greiningar 

Aðrar greiningar voru gerðar en þær helstu eru eftirfarandi: Viðauki 3 (A4) sem er umsókn 

um skráningu gæðastjórnunarkerfis fyrirtækis, Viðauki 18 (A3) sem eru deiliskyssur, Viðauki 

19 (A3) sem er verkáætlun, Viðauki 17 (A3) sem er orkurammi, lyftugreining sem er að finna 
í Viðauka 15 (A3) og að lokum eru það fellihurðir í Viðauka 16 (A3).  

6. Aðaluppdrættir

6.1. Almennt 

Við lok forhönnunarfasans var hægt að byrja á aðaluppdráttum. Þeir eru teiknaðir í 

mælikvarða 1:200 og 1:100. Í aðaluppdráttum fylgir skráningartafla sem gerð var fyrir húsið. 
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Aðaluppdrættir eru í teikningaskrá en viðbætur við aðaluppdrætti má finna í 

Viðauka 2 (A4).

6.2. Byggingarlýsing 

Landnúmer: 222542 

Staðgreinir: 0-1-1473303 

A) Almennt: Suðurlandsbraut 76 er samkomuhús á þremur hæðum, tvær hæðir og kjallari.

Húsið stendur á 1601m2 lóð og hönnun miðast við þarfir hreyfihamlaðra. 

B) Notkun: Félag Íslenskara múslima mun starfrækja mosku í húsinu. Mestur fjöldi fólks í

moskunni er áætlaður um 100 manns í sérstökum tilfellum en yfirleitt um 30 manns. 

C) Stærðir: Kjallari er 140,7 m2 og 464,3 m3. 1.hæð er 494,4 m2 og 2.335,4 m3. 2.hæð er

123m2 og 514,1 m3. Heild 758,1 m2 og 3313,8 m3.  

D) Nýtingahlutfall: Lóðin er 1601m2 og nýtingahlutafall 0,47. Fjöldi bílastæða er 15 og þar af

eru 2 stæði ætluð hreyfihömluðum. 

E) Burðarvirki: Burðarvirki hússins er járnbent steypa. Þar sem veggir eru 150-100-150 mm

þ.e. 150 mm staðsteypt svo 100 mm plateinangrun og 150 mm staðsteypt. Þakplatan er 

staðsteypt 200 mm. Gólfplata er staðsteypt 120 mm. Járnsúlur eru undir bita á norðurhlið 

hússins og eru þær 50x50x5 mm. Bitar undir þakplötu í bænasal eru forsteyptir á verkstað og 

hífðir upp í sæti. Stigar eru steyptir. 

F) Klæðning :

Þakplatan er staðsteypt 200 mm, ofan á hana er lagt gufuhindrun úr pappa sem gengur uppá 

aðliggjandi veggi. Því næst kemur 170 mm einangrunarlag + vatnshalli sem mótaður er með 

einangrunarplasti. Ofan á einangrunina kemur glerfilt sem fer undir PVC þakdúk. Þar sem 

torfið kemur er notast við takkadúk ofan á PVC dúkinn og til viðbótar kemur torfdúkur sem 

fer undir torfið. 

Útveggir og sökklar þeirra eru staðsteyptir á 300 mm þykkum fæti. Uppbygging þeirra er 150 

mm steypa, 100 mm plasteinangrun og 150 mm steypa. 

Gluggar eru úr tré (mahogany). Hurðir eru ýmist úr timbur- eða álhurðakerfi. 

Veggir hússins að utanverðu verða sjónsteyptir þ.a. litur þeirra verður grár. Leitast verður eftir 

því að fá sem sléttasta áferð með sjáanlegum kónagötum. 
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G) Handrið: Handrið á stiga og 2. hæð eru úr gleri og ryðfríu stáli. Hæð handriðs er 1200

mm. 

H) Einangrun: Undir botnplötu 100 mm ESP einangrunarplast 16 kg/m3

Útveggir     100 mm ESP einangrunarplast 24 kg/m3 

Þak       170 mm Lagskipt ESP einangrunarplast 16 kg/m3 

Kröfur reglugerðar:  Reiknuð gildi: 

Þak  0,20 w/m2k  0,19 w/m2k 

Útveggir 0,40 w/m2k 0,32 w/m2k 

Gluggar 2,0 w/m2k 1,7 w/m2k 

Botnplata 0,30 w/m2k 0,25 w/m2k 

Vegið meðaltal útveggja 0,61 w/m2k 

I) Innveggir og innihurðir:

 IV-1 180 mm burðarveggur sjónsteypa REI-60 og 53 db hljóðeinangrunargildi. 

IV-2 Gipsveggur 2x12 mm gips, 70 mm stálprófíll og þéttiull 30 kg/m3 og 2x12 mm gips. 

Hljóðeinangrunargildi hans er 48 db. Skilur ekki að brunahólf. 

IV-3 Gipsveggur 2x12 mm gips, 70 mm stálprófíll og þéttiull 30 kg/m3 200 mm lagnaleið og 

2x12 mm gips. 

Innihurðir milli brunahólfa er með EI-CS 30, aðrar innihurðir eru ekki með sérstakri 

brunavörn. 

J) Kerfisloft: Á öllum hæðum er hljóðeinangrandi kerfisloft 600x600 mm klædd í

málmgrindarkerfi. Bænasalurinn er undanskilinn en þar er 6m lofthæð og sjónsteypubitar í 

lofti. 

K) Lagnir:

Upphitun: Húsið er upphitað með loftræsingu, ofnum og gólfhita. Bænasalurinn er eingöngu 

hitaður með loftræsingu en aðrir staðir með ofnum og loftræsingu. Skósvæði og hreinsun er 

með gólfhita.  
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Lagnaleiðir: Lagnaleiðir eru teknar í kerfisloftum og lagnaveggjum. Gert er ráð fyrir 400 mm 

breiðum lagnaleiðum í kerfisloftum. Lagnaveggir eru með 200mm lagnabil. 

Gerð lagna: Neysluvatnslagnir eru ú ryðfríu stáli (e. Steel Press System). Skólp er PP lagnir og 

PVC þar sem við á. 

L) Brunavarnir:

Brunahólfun: Húsið er hólfað niður í níu mismunandi brunahólf. Veggir milli brunahólfa eru 

steyptir 180mm burðarveggir REI-60 og hurðir EI-CS 30. 

Flóttaleiðir: Tvær flóttaleiðir eru úr öllum brunahólfum úr björgunaropum og flóttahurðum 

að undanskildu einu brunahólfi úr baðherbergjum í kjallara. 

Brunaviðvörunarkerfi: Í húsinu er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð. 

Reyklosun: Húsið er reykræst að mestu í gegnum opnanleg fög á glerþaki sem eru tengd 

brunaviðvörunarkerfi og í gegnum loftræsingu. 

Reykskynjarar: Reykskynjarar eru í hverju rými hússins fjöldi skv. brunahönnuði. 

Handslökkvitæki og brunaslöngur:  Brunaslöngur eru á þremur stöðum í húsinu. Ein í 

kjallara og tvær á fyrstu hæð. Slöngur eru með kastlengd skv. brunahönnuði. Handslökkvitæki 

eru á annarri hæð og í eldhúsi á fyrstu hæð. 

Aðkoma slökkvibíla er á vesturhlið hússins. 

M) Hljóðvist: Kröfur um hljóðvist munu uppfylla 11 kafla byggingareglugerðar og ÍST

45:2011 

N) Öryggisbúnaður: Í húsinu er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi og innbrotsviðvörun tengt

viðurkenndri vaktstöð. 

O) Tæknibúnaður: Lyfta er í húsinu og aðalinngangur er með sjálfvirkri rennihurð.

P) Algild Hönnun: Húsið er hannað með aðgengi fyrir alla að leiðarljósi og í samræmi við

leiðbeiningablöð frá mannvirkjastofnun. 

Q) Lóð: Lóðin er grasflötur að mestu leyti. Á norðurhlið eru malbikuð bílastæði með

hellulögðum stíg að inngangi. Á vesturhlið er hellulagður stígur ætlaður bílum með aðföng og 

rusl. Sérmerkt bílastæði eru fyrir fatlaða skv. byggingareglugerð. 

R) Sorp: Sorp er á vesturhlið hússins sem næst inngangi fyrir aðföng.
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6.3. Gögn til byggingafulltrúa 

Við skil á aðaluppdráttum eru ýmis gögn sem þurfa að fylgja með og fyllti höfundur viðeigandi 

gögn. Gögn sem fylgja aðaluppdráttum eru byggingarleyfisumsókn, gátlisti aðaluppdrátta og 

mæliblað. Þessi gögn er að finna í Viðauka 2 (A4).

7. Verkteikningar og deili

Unnar voru verkteikningar fyrir húsið og gefa þær greinargóða mynd um stærðir og frágang 

allra þátta. Verkteikningar eru í mælikvarða 1:50, hlutateikningar í 1:20 og svo loks 

deiliteikningar í 1:5. Vinnuteikningar má finna í Teikningaskrá. 

8. Útboðsgögn

Útboðsform var gert fyrir frágang utanhúss. Eftir nokkra umhugsun komst höfundur að þeirri 

niðurstöðu að heppilegast væri að hafa lokað útboð með forvali. Gerðir voru útboðs- og 

verkskilmálar, forvalsgögn, verklýsing, gróf verkáætlun og magnskrá ásamt kostnaðaráætlun 

fyrir aðstöðu og frágang utanhúss. Útboðsgögn má finna í Viðauka 4 (A4). 

9. Dagbók og tímaáætlun

Allt frá fyrsta degi hefur höfundur haldið samviskusamlega utan um tímafjölda hvers dags og 

skrifað stutta lýsingu í dagbók yfir það sem hann gerði þann daginn. Í upphafi verks var sem 

fyrr segir gerð tímaáætlun og hefur rauntími verið skráður þar inn daglega sem og tímafjöldi 

hvers hönnunarfasa fyrir sig. Dagbók er að finna í Viðauka 7 (A4). 

10. Reikningar

Eftir hvern hönnunarfasa voru gerðir reikningar og reiknaði höfundur sér 9.400 kr. á klst. að 

viðbættum virðisaukaskatti. 

Reikninga má finna í Viðauka 6 (A4). 
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11. Fundargerðir

Á meðan á hönnunartíma stóð þurfti höfundur að fara á allnokkra fundi með leiðbeinendum, 

söluaðilum og sérfræðingum. Þessir fundir voru allir skráðir í fundargerðir sem finna má í 

Viðauka 5 (A4). 

12.
.

Lokaorð

Nú er svo komið að höfundur er á lokametrum þessa verkefnis. Í gegnum námið hafa eldri 

nemendur gefið ráðleggingar um að nemendur búi sig vel undir lokaverkefnið og átti sig á því 

að það sé tímafrekt og sú varð raunin en rauntími verkefnisins er 662 klst. Á þessum tíma 

hefur höfundur lært heilmikið bæði um einstök atriði þegar kemur að byggingum en ekki síst 

skipulag og aga. Höfundur telur sig fullfæran um að stökkva út í djúpu laugina og takast á við 

atvinnulífið. Er höfundur kominn með vinnu við fagið og er spenntur á að takast á við þau 

verkefni sem hann fær á sitt borð.  
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SG hönnun Moska í Reykjavík

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki (hönnuður), gera með 

sér eftirfarandi samning: 

Verkkaupi: Félg Múslima á Íslandi  kt.4503972889  

Verktaki (hönnuður): Sigurgísli Gíslason  kt:2310873119 

1. grein

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður á verkinu: Moska á Íslandi að Suðurlandsbraut 

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

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

við lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 

2012, með síðari breytingum.  Sjá eftirfarandi gr. 4.1.1. úr byggingarreglugerð nr 

112/2012: 

Ábyrgð og hlutverk hönnuða. 

Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um mannvirki, skulu 

gera aðal- og séruppdrætti hver á sínu sviði.  

Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé 

faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um 

mannvirki og reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu 

uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum 

starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta 

ábyrgð sína. 

Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við 

aðaluppdrætti og skal hann árita á uppdrætti sína síðustu dagsetningu og útgáfu þeirra 

aðaluppdrátta sem hann hefur samræmt sína hönnun við. 

Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar sem 

leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr.  
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ákvæði laga um mannvirki og reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og 

byggingarstjóra. 

Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa 

staðfestingu þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. 

Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að 

leggja uppdrætti fyrir leyfisveitanda. 

2. grein

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í 

samræmi við gæðahandbók sem hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  

Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal 

afgreiða í samræmi við það. 

3. grein

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða hönnuði 0 kr. 

skrifað:  Núll -00/100-  

4. grein

Verkið verðbætast ekki. 

5. grein

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, 

með því að greiða inn á bankareikning verktaka nr: 0000-00-000000, kt. 000000-0000 

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

lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er 

greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur. 

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

ganga úr skugga um að þeir byggist á réttum forsendum. 

6. grein

Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað 

verkinu fullgerðu til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af 

byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda fyrir 

verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram. 
4
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7. grein

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

hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. 

Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna 

ógreiddar af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er 

til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

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

verkkaupa af völdum verktaka. 

8. grein

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

skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

9. grein

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  6 maí 2016 að viðurlögðum dagsektum sem nemi 

0,25 % af samningsupphæðinni á dag. 

10. grein

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

11. grein

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

Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Háskólinn í Reykjavík 26.1.2016 

Staður og dagsetning 

____________________________ _________________________ 

Undirskrift hönnuðar, Sigurgísli Gíslason Undirskrift verkkaupa 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

1. Gæðakerfi hönnuðar
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Gátlisti  vegna a›aluppdrátta

Nr. umsóknar

Nafn a›alhönnu›ar Kennitala Heimilisfang Netfang

1. A›alhönnu›ur & umsækjandi

Heiti Nr. Sta›greinir Matshluti Landnúmer

2. Ló›

Nafn umsækjanda Kennitala Heimilisfang Netfang

Fylgigögn me› umsókn
Umsóknarey›ubla›
Mælibla›
Hæ›arbla›
Bréf hönnu›ar/umsækjanda
Samþykki me›eigenda/ló›arhafa
Samþykki nágranna
Frávik frá skilmálum, l‡sing
Breytingar á eignaskiptum
Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, l‡sing
Brunavarnaruppdrættir - brunahönnun
Ástandssk‡rsla
Umsögn Húsafri›unarnefndar / Árbæjarsafns
Vottun byggingareininga
Skráningartafla
Gátlisti þessi 
Önnur gögn

Grunnuppl‡singar og frágangur uppdrátta
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn
Götuheiti og nr.
Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
Mælikvar›i
Efni teikningar
Teikninganúmer - (Breytinganúmer)
Samþykki - (Undirritun a›alhönnu›ar) og kennitala
Tilgr. uppr.legan hönnu› (ef um vi›b. e›a breyt. er a› ræ›a)
Bla›stær›ir samanbr. ÍST 1
Bla›brot í A2

Afstö›umynd
Málsetja mannvirki
Málbinda vi› ló›amörk á a.m.k. tvo vegu
Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlæg›)
Nor›urpíla
Götuheiti
Byggingarreitur
S‡na stækkun
Hæ›arlega ló›ar (hæ›ir á ló›amörkum) skv. hæ›arbla›i
Ló›amörk skv. mælibla›i
Bílastæ›i á ló› - Bílastæ›abókhald
Bílastæ›i f. fatla›a
Halli á skábrautum
Sorpgeymsla
A›koma slökkvili›s / öryggissvæ›i
Kva›ir á ló›

Sta›festing a›alhönnu›ar

0.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

1.00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.00
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

E
B

B
-1

03
-1
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Grunnmyndir
Eignanúmer
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Heiti r‡ma og nettóstær›ir í m2

Húsmunir í kvar›a
Hæ›arkóti á gólfum
Inntök heimlagna
Ló› - (bílastæ›i, gró›ur, gangstígar, leiksvæ›i o.s.frv.) 
Málsetja a› innan
Málsetja a› utan
Málsetja glugga - og hur›argöt
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Sorpgeymsla
Merkja björgunarop, útljós og r‡mingarátt
Eldvarnarhur›ir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun
Eldvarnarveggir, brunakerfi
Sta›setning brunaslangna
LR. merkja loku› r‡mi
GN. merkja ni›urföll í votr‡mum
Sérnotafletir á ló›
Nor›urpíla á allar grunnmyndir

Útlit og Landhæ›ir 
Landhæ›ir á ló› vi› hús og ló›amörk
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti) 
S‡na stækkun e›a breytingu 
Merkja björgunarop

Snei›ingar
Hæ›arkóti á gólfum
Hæ›arkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks
Málsetja salarhæ›ir
Málsetja efri brúnir á þökum 
Málsetja glugga- og hur›argöt
Málsett a› utan
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Eldvarnarmerkingar eftir þörfum
Snei›ing í stiga
Snei›ing í lyftugöng

Byggingarl‡sing
L‡sing eignarinnar - fj. íbú›a / starfsemi í atvinnuhúsnæ›i o.s.frv.
Götuheiti og númer
Sta›greinir
Byggingarefni gólfa og útveggja
Byggingarefni þaks
Frágangur / klæ›ning útveggja og þakflata
Ger› innveggja
Litaval utanhúss
Ger› glugga
Klæ›ningar innanhúss - flokkur
Einangrun sökkla og undir plötu
Einangrun veggja og þaka
L‡sing lagnalei›a
Upphitun
Loftræsing
Brunavarnir 
Kólunartölur
Heildarstær›ir hverrar hæ›ar í m2 og m3

Heildarstær›ir í m2 og m3

Stær› ló›ar
N‡tingarhlutfall
Fjöldi bílastæ›a (þar af f. fatla›a) - Bílastæ›abókhald
Yfirfari› af bur›arvirkishönnu›i

3.00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

4.00
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.00
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

6.00
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
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Umsókn um byggingarleyfi  

 rankósmu . r N.ttóM    . r gfA

Afgreiðsla byggingarfulltrúa 

Nafn umsækjanda / eiganda Kennitala Heimilisfang Netfang

1. Umsækjandi Reitir 1. - 8. útfyllast af umsækjanda 

___ Uppdráttarblöð í tvíriti Samþykki nágranna Frávik frá skilmálum / breyting á landnotkun

Mæliblað / Hæðarblað Ástandsskýrsla  kvR snfasajniM   / snisikír radnfenranuðirfasúH ngösmU

Bréf umsækj. / hönnuða Breytingar á eignaskiptum Vottun byggingareininga

Samþykki eiganda Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi Skráningartafla

Samþykki meðeig. / -lóðarhafa Brunahönnunarskýrsla Gátlisti

6. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi umsókn

Lýsing

5. Framkvæmd sem sótt er um

Framkvæmd           Aðalbyggingarefni

Ný framkvæmd / nýbygging Steinsteypa

Breyting inni Stál

Viðbygging Timbur 

Breyting úti Gler

Heiti Nr. Staðgreinir Matshluti Landnúmer

3. Lóð

8. Undirritun

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerðar og annarra laga og
reglugerða sem við eiga.

 :ruðats ,adnajkæsmu iðobmu ulluf Í dagsetning:

Nafn Kennitala Heimilisfang Netfang

4. Tegund byggingar / framkvæmdar

Einbýlishús Parhús Raðhús Fjölbýlishús Atvinnuhúsnæði

Skilti Annað, hvað?

Nafn hönnunarstjóra 

7. Hönnunarstjóri

E
B

L 
- 1

01
/2

Kennitala Heimilisfang Netfang

 adnaðierg nfaN  

2. Greiðandi

Kennitala Heimilisfang Netfang

Félag múslima á Íslandi

Sótt er um byggingu mosku fyrir múslima á Íslandi. um er að ræða 3.hæða hús

þar sem kjallari er niðurgrafinn. Húsið er um 730 m2

450397-2889 Ármúli 38

Suðurlandsbraut 76 01 222542

Moska

Sigurgísli Gíslason 231087-3119 Hrísrimi 23 sigurgisli12@ru.is

Reykjavík 17.2.2016

 Sigurgísli Gíslason

0-1-1473303
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Útfyllist við afgreiðslu málsins 

Umsagnir 

Byggingarfulltrúi 

Aðaluppdrættir: 

Skráningartafla: 

Skipulagsstjóri 

Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu 

 Umhverfis- og samgöngusvið 

Orkuveita Reykjavíkur 

Faxaflóahafnir 

Forvarnardeild Slökkviliðs höfuðborgarsvæðis 

Vinnueftirlit ríkisins 

9
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Suðurlandsbraut

M

i
k

l
a

b

r

a

u

t

X

 

=

 

1

8

5

0

0

Y

 

=

 

1

5

9

0

0

151

5.00 5.00

5.00 5.00

5.00

5.00

8
.
0

0

5
.
0

0

5

.

0

0

5
.
0

0

5
.
0

0

34.50 46.80

1
6
.
5
0

2

4

.

1

5

33.2
9

3
8
.
2
1

34.5
5

40.00

4
0
.
0
0

4
0
.
0
0

40.00

152

154

153

155

156

157

158

159

Landnr. 222540

1.473.301

Landnr. 222541

1.473.302

Landnr. 222542

1.473.303

1600 m²

1349 m²

1601 m²

1.470.3

1.473.2

X

 

=

 

1

8

3

5

0

Y

 

=

 

1

5

8

5

0

Kvöð um lagnir Mílu

Kvöð um lagnir Mílu

Kvöð um lagnir Mílu

72

74

76

8
.
0

0

8
.
0

0

Kvöð um lagnir OR

Kvöð um lagnir OR

Kvöð um lagnir OR

Hnitakerfi Reykjavíkur 1951.

Nr.       X-hnit   Y-hnit

151  18456.1870  15932.2067

152  18481.3801  15901.1373

153  18450.3107  15875.9442

154  18425.1176  15907.0136

155  18398.3202  15885.2845

156  18422.3866  15855.6046

157  18395.4761  15836.0032

158  18372.3612  15842.9924

159  18361.9690  15855.8086

Umhverfis- og skipulagssvið, Landupplýsingadeild, vinnur þetta mæliblað.

Samþykktir sem þetta mæliblað, gert 30. 07. 2014, byggir á:

Sjá deiliskipulagsbreytingu samþykkta í umhverfis- og skipulagsráði þann 26.

06. 2013, samþykkta í borgarráði þann 04. 07. 2013 og auglýsta í B-deild

Stjórnartíðinda þann 30. 08. 2013.

Umhverfis- og skipulagssvið

Landupplýsingadeild.

30. 07. 2014.

Fjöldi staðsetning og frágangur bílastæða

og innkeyrsla skal vera í samræmi við

gildandi deiliskipulag og samþykktir.

Lóðir eru tölusettar við Suðurlandsbraut.

Reykjavík,

Mæliblað

1:500

1.473.3

Byggingarlína

Bundin byggingarlína
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4.012 
Útgáfa 1.3 

Dags. 07.12.2015 

Mannvirkjastofnun Bls. 1 af 2 

Samkvæmt 2. mgr. 24. gr., 1. mgr. 28. gr. og 7. mgr. 32. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki. 

Umsókn um skráningu gæðastjórnunarkerfis iðnmeistara, byggingarstjóra, hönnuða og hönnunarstjóra í 
gagnasafn Mannvirkjastofnunar. 

1. FYRIRTÆKI
Nafn fyrirtækis Kennitala 

Heimilisfang fyrirtækis Staður og póstnr. 

Sími Fax 

Netfang 

2. STARFSMENN
Nöfn og kennitölur starfsmanna fyrirtækis sem munu nota viðkomandi gæðastjórnunarkerfi (lista með nöfnum starfsmanna 

má skila með fylgigögnum). Í teg. skráningar gæðastjórnunarkerfis skal skrá iðnmeistari, byggingarstjóri, hönnuður eða 

hönnunarstjóri 

Nafn Kennitala Teg. skráningar 
gæðastjórnunarkerfis 

Undirskrift 

3. TENGILIÐUR GÆÐASTJÓRNUNARKERFIS
Nafn tengiliðar 

Kennitala tengiliðar 

4. FYLGIGÖGN
Hér skal tilgreina fylgigögn með umsókn eins og t.d. vottun gæðastjórnunarkerfa og gögn um starfsréttindi 

(löggildingu/starfsleyfi). 

Fylgigögn: 

Undirskrift tengiliðar: 

Ég:___________________________________________________________ kt:_____________________________ 

tek að mér umsjón gæðastjórnunarkerfis þessa og skuldbind mig til að láta Mannvirkjastofnun vita um allar 

breytingar á starfsmönnum sem starfa hjá fyrirtækinu og nota gæðastjórnunarkerfi þess. Tilkynna skal um 

nýja starfsmenn og þá sem hætta störfum. Starfsmenn skulu við starfslok eiga rétt á að fá afrit af 

gæðaskjölum sem varða þeirra störf. 

Staður ________________________________________________________Dags: ___________________________ 

Sigurgísli Gíslason

11
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4.012 
Útgáfa 1.3 

Dags. 07.12.2015 

Mannvirkjastofnun Bls. 2 af 2 

Leiðbeiningar um útfyllingu eyðublaðs: 

1 UMSÆKJANDI FYRIRTÆKI 

Hér skal skrá upplýsingar um fyrirtæki ef fleiri en einn aðili með löggildingu eða starfsleyfi nota sama 

gæðastjórnunarkerfið í sínum rekstri. 

2 STARFSMENN 

Hér skal skrá þá starfsmenn sem hafa löggildingu hönnuða, löggildingu iðnmeistara eða starfsleyfi 

byggingarstjóra, og eru starfsmenn fyrirtækisins í lið 1. Prenta þarf eyðublaðið út eftir að  það hefur 

verið útfyllt og undirrita með eigin hendi starfsmanna.  

3 TENGILIÐUR GÆÐASTJÓRNUNARKERFIS 

Hér skal ábyrgðarmaður gæðastjórnunarkerfis skrifa undir. Prenta þarf eyðublaðið eftir að  það hefur 

verið útfyllt og undirrita eigin hendi.  

4 FYLGIGÖGN 

Hér skal tilgreina fylgigögn með umsókn eins og til dæmis afrit af skoðunarskýrslu frá faggiltri 

skoðunarstofu eða afrit af  vottun gæðastjórnunarkerfis ef það hefur hlotið vottun samkvæmt ISO 

9001 staðlinum eða sambærilegum staðli.  

Umsókn ásamt fylgigögnum skal koma til Mannvirkjastofnunar að Skúlagötu 21, 101 Reykjavík. 

Fylgigögn með umsókn má senda skönnuð sem viðhengi við tölvupóst á netfangið mvs@mvs.is eða 

með faxi á númer 591 6901. Senda skal afrit af umsókn með fylgigögnum.  

SKRÁNING VOTTAÐRA GÆÐASTJÓRNAR-    SKRÁNING GÆÐASTJÓRNARKERFA SEM 

KERFA AF FAGGILTRI VOTTUNARSTOFU   EKKI ERU VOTTUÐ  

12
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SG hönnun Moska í Reykjavík

Verkmappa gæðakerfis 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni 

framkvæmdarinnar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og 

skal hann samþykktur af FSR áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á 

framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er 

fullbúi°°n 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.

13

Viðauki 3



SG hönnun Moska í Reykjavík
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.

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.

14
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Forval
SG-Hönnun f.h Félags múslima á Íslandi óskar eftir þáttakendum í forval 
fyrir lokað útboð um frágang utanhúss á mosku í Reykjavík.
Verkið felur m.a í sér: Sílanböðun sjónsteypu að utan og 

ísetningu rústfrírra tappa. Ísetningu timburglugga og útihurða 

sem og ísetningu þakglugga. Uppsetningu á timburgrind á norður 

og vestur hlið. Einnig er um að ræða frágangi á þökum þar sem 

þök eru ýmist einangruð og settur dúkur eða torf.

Helstu magntölur: 

Sílanböðun útveggja: 501,8m2

Þak: 418m2

Þar af torfþak: 109m2 

Glerhjúpur og gluggar: 158,3m2

Timburgrind: 130,1m2

Forvalsgögn fást afhent á skrifsrofu SG-Hönnunar Hrísrima 23, 112 Reykjavík gegn 4.000 
kr óafturkræfu gjaldi þann 1.apríl 2016 og skal gögnum skilað á sama stað 12. apríl 2016 
fyrir kl. 10:00. Tilkynning verkkaupa um þáttakendur í lokuðu útboði fer fram 3.maí 
2016.

SG-Hönnun

15
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SG hönnun Moska í Reykjavík

Forval – Moska Suðurlandsbraut 76 

1. INNGANGUR

SG-Hönnun f.h félags múslima á Íslandi kt: 450397-2889, hér eftir nefndur verkkaupi óskar 

eftir umsóknum byggingaverktaka um þátttöku í lokuðu útboði vegna verksins: Moska í 

Reykjavík. 

Forvalsgögnum þessum er ætlað að kynna verkefnið, umfang þess og innihald. Allar 

upplýsingar sem fram koma eru án skuldbindinga og ábyrgðar af hálfu verkkaupa. Ekki er tekin 

ábyrgð á hugsanlegu misræmi milli forvalsgagna þessara og væntanlegrar útboðslýsingar. 

Val á þátttakendum sem boðin verður þátttaka í útboðinu verður byggt á þeim gögnum 

sem umsækjandi leggur fram. 

Allur sá kostnaður og útgjöld sem umsækjendur í forvali þessu kunna að verða fyrir eru 

á  kostnað og ábyrgð þeirra sjálfra. 

2. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VERKEFNIÐ

Verkefnið sem boðið verður út er Moska í Reykjavík. 

Verkið felur m.a. í sér: Sílanböðun sjónsteypu að utan og ísetningu rústfrírra tappa. Ísetningu 

timburglugga og útihurða sem og ísetningu þakglugga. Uppsetningu á timburgrind á norður 

og vestur hlið. Einnig er um að ræða frágangi á þökum þar sem þök eru ýmist einangruð og 

settur dúkur eða torf ofan á. 

Helstu magntölur eru:  

 Sílanböðun útveggja: 501,8m2

 Þak: 418m2

o Þar af torfþak: 109m2

 Glerhjúpur og gluggar: 158,3m2

 Timburgrind: 130,1m2

Skila skal fullbúnu húsi. Fylgigögn og mat á hæfi umsækjanda með umsókninni skal 

eftirfarandi koma fram: 

 Útfyllt meðfylgjandi umsóknareyðublað.

 Yfirlýsing banka um viðskipti.

 Staðfesting innheimtumanns ríkisjóðs á greiðslu opinberra gjalda.
16
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SG hönnun Moska í Reykjavík
 Staðfesting lífeyrissjóðs um skil á tryggingagjaldi og lífeyrissjóðsiðgjöldum.

 Þá skal skila inn ársreikningum síðustu tveggja ára, árituðum af endurskoðanda. Eftir

júlí byrjun hvers árs þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um

einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum

ljósritum af skattaskýrslum.

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

Auk ofangreindra upplýsinga skal umsækjandi senda með umsókninni upplýsingar um 

eftirfarandi atriði sem notuð verða við mat á hæfi hans til þátttöku: 

 Tæknileg  geta,  menntun  og  reynsla  starfsmanna  sem  samanstendur  af eftirfarandi

atriðum:

 Almennar upplýsingar um umsækjanda, veltu og starfsmannafjölda.

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

verkið.

 Reynsla  verktaka  af  sambærilegum  verkum  síðustu  tvö  ár (og gjarnan

umsögn/meðmæli frá fyrri verkkaupa).

 Nafn meistara og upplýsingar um hann skv. 32. gr mannvirkjalaga nr.160/2010

og 4.10 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

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

 Skrá yfir helstu undirverktaka.

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

 Yfirlýsing frá ábyrgðaraðila um að opnuð verði verkábyrgð vegna verksins.

 Yfirlýsing tryggingarfélags um frjálsa ábyrgðartryggingu.

Áskilinn  er  réttur  til  að  leita  frekari  upplýsinga  og  umsagna  um umsækjanda hjá 

verkkaupum sem nefndir eru: 

 Fjárhagsstaða sem samanstendur af upplýsingum:

 Ársreikninga

 Yfirlýsing um bankaviðskipti

 Skil á opinberum gjöldum

 Skil á lífeyrissjóðsiðgjöldum
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Vakin  er  athygli  á  að  verktakar  koma  ekki  til  greina  ef  fram  koma  eitt  eða fleiri  af 

eftirtöldum atriðum: 

 Verktaki er í vanskilum með opinbergjöld.

 Verktaki er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld.

 Ársreikningur verktaka sýnir neikvætt eigið fé.

 Verktaki er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum.

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

Ef fleiri en einn verktaki skilar sameiginlega inn umsókn skal hver um sig skila inn umbeðnum 

gögnum. Í slíkum tilfellum skal greinilega koma fram fyrirhuguð verkaskipting milli verktaka 

og hver er ábyrgðaraðili fyrir verkinu. Samningur sem tilgreinir þessir atriði skal liggja fyrir 

sem  hluti  forvalsgagna.  Umsækjendur verða metnir á grundvelli þeirra gagna sem þeir skila 

inn og eru því hvattir til að skila inn sem ítarlegustum upplýsingum. 

Fjórir til átta verktakar verða valdir til þess að taka þátt í lokuðu útboði. Þáttakendum í 

forvali verður tilkynnt bréflega um sig um niðurstöður forvalsins. 

Við val á bjóðendum verður farið eftir: 

 Reynslu af fyrri verkum

 Fjárhagslegri getu

 Tæknilegri getu

3. SKILAFRESTUR

Umbeðnar upplýsingar skulu hafa borist í afgreiðslu SG-hönnunar, Hrísrima 23, 112 

Reykjavík egi síðar en 12.apríl 2016 kl 10:00. 

Á öllum aðsendum gögnum skal koma fram nafn umsækjanda. Forvalsgögn sem berast  eftir 

umræddan tíman verða ekki tekin gild. 
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Forvalsgögn skulu merkt: 

Moska í Reykjavík 2016 

Forval 

Nafn umsækjanda Heimisfang umsækjanda 

Póstfang umsækjanda 

4. MEÐFERÐ UMSÓKNA

Farið verður með allar umsóknir og upplýsingar sem trúnaðarmál. Þeir umsækjendur 

forvalsins sem ekki verða valdir til þátttöku í lokuðu útboði fá aðsend gögn sín send til baka 

þegar niðurstöður forvalsins liggja fyrir. Umsækjendum í forvali verður tilkynnt skriflega 

hverjum um sig um niðurstöður forvalsins og mat á þeirra umsókn. 

5. TÍMAÁÆTLUN VERKKAUPA

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

 1. apríl 2016 Forvalsgögn birt. 

 12. apríl 2016 Þátttakendum í forvali skila inn umsóknum. 

 3. maí 2016 Tilkynning verkkaupa um niðurstöður forvals. 

 3. maí 2016 Útboðsgögn afhent. 

 13. júní 2016 Tilboð opnuð. 
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6. UMSÓKN UM ÞÁTTTÖKU Í LOKUÐU ÚTBOÐI VEGNA MOSKU Í REYKJAVÍK

Nafn fyrirtækis: __________________________________________ 

Gsm: __________________________________________ 

Netfang: __________________________________________ 

Heimilisfang: __________________________________________ 

Kennitala: __________________________________________ 

Eigendur: __________________________________________ 

Stofndagur: __________________________________________ 

Tengiliður vegna forvals Nafn: __________________________________________ 

Sími: GSM: __________________________________________ 

Netfang: __________________________________________ 
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Útboð – Moska Suðurlandsbraut 76 

EFNISYFIRLIT  

0. ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

● 0.1.1 Útboð

● 0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit

● 0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur

● 0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið

● 0.1.5 Vettvangsskoðun

● 0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun

● 0.1.7 Framkvæmdatími

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

● 0.2.1 Verkkaupi

● 0.2.2 Ráðgjafar

● 0.2.3 Eftirlit verkkaupa

0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 

● 0.3.1 Útboðsgögn

● 0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum

● 0.3.3 Uppdrættir og lýsingar

● 0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar

● 0.3.5 Undirverktakar

● 0.3.6 Frávik frá stöðlum

0.4 TILBOÐ 

● 0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs

● 0.4.2 Auðkenni tilboðs

● 0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs
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● 0.4.4 Opnun tilboða

● 0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum

● 0.4.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs

0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 

● 0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir

● 0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir

● 0.5.3 Breytingar á verkinu - Aukaverk - Magnbreytingar

● 0.5.4 Frestir - Tafabætur - Riftun samnings.

● 0.5.5 Greiðslur og reikningsskil

● 0.5.6 Verðlagsgrundvöllur

0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGAMÁL 

● 0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld

● 0.6.2 Verktrygging

● 0.6.3 Veðsetningar - Eignarréttarfyrirvarar

● 0.6.4 Misræmi í gögnum

● 0.6.5 Ágreiningsmál

0.7 VINNUSTAÐUR 

● 0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða

● 0.7.2 Takmarkanir

● 0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni

● 0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira

● 0.7.5 Öryggi – Heilbrigði - Umhverfi

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 

● 0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir

● 0.8.2 Gæði verksins – Gæðakerfi verktaka

● 0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir

● 0.8.4 Málsetning og mælingar

● 0.8.5 Sýnishorn og prófanir

● 0.8.6 Samskipti við yfirvöld
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● 0.8.7 Úttekt

● 0.8.8 Byggingarstjóraskipti - Meistaraskipti

0.9 TEIKNINGASKRÁ 

● 0.9.1 Arkitektateikningar

● 0.9.2 Verkfræðiteikningar - Burðarþol

● 0.9.3 Verkfræðiteikningar - Lagnir

● 0.9.4 Verkfræðiteikningar - Raforkuvirki
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0. ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 

SG-Hönnun f.h Félag múslima á Íslandi kt:   óskar eftir tilboðum í verkið: Moska í 

Reykjavík. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein 

“0.3.1 Útboðsgögn”. 

0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit 

ÚTBOÐSFORM: 

Hér er um er að ræða lokað útboð sem er framkvæmt í kjölfar forvals verkkaupa sbr. 1.2.10 í 

ÍST 30/2012. Eftirtöldum aðilum er boðið að taka þátt í þessu útboði. 

Dimma ehf, Brautarstíg 16, 101 Reykjavík. 

Steypustaðir ehf, Framnesgata 4, 220 Hafnarfjörður 

Mótnes ehf, Nýtarbraut 9, 800 Selfoss 

Fletir ehf, Engjahraun 2, 112 Reykjavík 
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ÚTBOÐSYFIRLIT: 

Liður Dagssetning  Athugasemd kafla: 

Kynningarfundur: 6. Maí 2016 kl.11:00 0.1.5

Fyrirspurnartíma lýkur: 3.júní 2016 0.3.2

Svarfrestur rennur út: 8.júní 2016 0.3.2

Opnunartími tilboða: 13.júní 2016 0.4.4
Upphaf framkvæmdatíma:  Við undirskrift samnings 0.1.7

Lok framkvæmdatíma: 30. oktober 2016 0.1.7 

Tilboðstrygging: Ekki farið fram á 0.4.3

Kröfur til bjóðenda:  Sérstakar kröfur gerðar um hæfni 0.1.3 

Tafabætur: 100.000kr á hvern almanaksdag 0.5.4 

Verðlagsgrundvöllur: Verkið verðbætist ekki 0.5.5

Frávikstilboð: Óheimil 

Fylgigögn með tilboði: Kemur fram í forvalsgögnum 

Opnunarstaður tilboðs: Hrísrimi 23 112 Reykjavík 
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0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Um er að ræða lokað útboð með forvali og þar með kröfur til bjóðenda settar fram í 

forvalsgögnum. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verkið felur m.a í sér: Sílanböðun sjónsteypu að utan og ísetningu rústfrírra tappa. Ísetningu 

timburglugga og útihurða sem og ísetningu þakglugga. Uppsetningu á timburgrind á norður og 

vestur hlið. Einnig er um að ræða frágangi á þökum þar sem þök eru ýmist einangruð og settur 

dúkur eða torf. 

Helstu magntölur eru:  

Sílanböðun útveggja: 501,8m2 

Þak: 418m2 

Þar af torfþak: 109m2  

Glerhjúpur og gluggar: 158,3m2 

Timburgrind: 130,1m2 

0.1.5 Vettvangsskoðun – Kynningarfundur 

Bjóðendum er boðið til kynnigafundar á lóð moskunnar Suðurlandsbraut 76 föstudaginn 6.maí, 

2016 kl: 11:00 sbr. gr. “0.1.2 útboðsform – útboðsyfirlit”. Á staðnum verða fulltrúar verkkaupa og 

gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður. Einungis verður verkstaður sýndur þennan dag. 

0.1.6 Verksamningur - verkáætlun 

VERKSAMNINGUR 

Gera skal skriflegan verksamning um verkið í samræmi við 3.1.2 í ÍST 30:2012 og fylgir uppkast 

að honum með þessum útboðsgögnum. Verksamningurinn tekur gildi þegar hann hefur verið 

undirritaður af báðum aðilum og verktaki hefur lagt fram og verkkaupi hefur samþykkt 

eftirfarandi: tryggingarskjal, verkáætlun, gæðakerfi og öryggishandbók verktaka 

Af samningi þessum skulu gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. Öll ákvæði 

útboðs- og verklýsingar gilda eftir sem áður, nema sérstaklega verði tekið fram um breytingar í 
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verksamningi. 

Form fyrir verksamning er með í þessum gögnum. 

VERKÁÆTLUN 

 Áður en gengið verður frá verksamningi skal verktaki skila skriflegri verkáætlun um verkið í

samræmi við 3.3.1. í ÍST 30:2012, undirritaðri af honum og undirverktökum hans og 

verður áætlunin hluti af verksamningi aðila. 

 Í verkáætlun skal koma fram tækjabúnaður, fjöldi verkamanna, fjöldi faglærðra

iðnaðarmanna og annarra starfsmanna, sem verktaki hyggst nota við verkið og hvenær 

verkliðir verða unnir (upphaf og lok). Að öðru leyti á verkáætlunin að vera í formi 

bjálkarits og byggð upp á sömu sundurliðun verkþátta og tilboðsskráin. 

 Verkáætlun þessi skal jafnframt vera greiðsluáætlun og skal hún sýna hversu margir

starfsmenn skulu vera á verkstað hverju sinni. 

 Verkáætlun þessi skal innihalda alla þætti verksins og þar með þætti undirverktaka.

 Undirverktakar skulu staðfesta, með undirskrift sinni, að þeir muni vinna samkvæmt

verkáætlun þessari. 

 Verktaki skal haga verkum sínum þannig að verkáætlun raskist ekki.

 Áætlun þessi er háð samþykki verkkaupa.

 Verktaki skal endurskoða verkáætlun ekki sjaldnar en mánaðarlega og leggja fyrir

verkkaupa til samþykktar. 

 Ef verk gengur ekki fram samkvæmt samþykktri áætlun skal verktaki fjölga eða fækka

starfsmönnum og grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana til að koma verkinu að 

nýju á áætlun. 

 Verkkaupi skal tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir

til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu, gefur það rétt á 

tímaframlengingu verksins. 

 Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum skal verktaki leggja fram nýja áætlun til samþykktar

hjá verkkaupa. Hvenær verkáætlun er farin verulega úr skorðum er ákvörðun verkkaupa. 

Samþykkt á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá 

rétti sínum til tafabóta. 
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0.1.7 Framkvæmdatími 

Framkvæmdir mega hefjast strax eftir undirritun verksamnings og skal skila fullfrágengnu eigi 

síðar en 30. Oktober 2016. 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar 

sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. 

Þar með skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG BYGGINGARSTJÓRA 

0.2.1 Verkkaupi 

Nafn: Félag múslima á Íslandi Kennitala:  450397-2889 

Heimilisfang: Ármúli 38   

Sveitarfélag: Reykjavík   

Sími: 895-1967  

Netfang: fmi@fmi.is

0.2.2 Ráðgjafar 

Aðalumsjón 
Nafn: Sigurgísli Gíslason Kennitala: 231087-3119  

Heimilisfang: Hrísrimi 23  

Sveitarfélag: 113 Reykjavík  

Sími: 659-7903   

Netfang: sigurgisli12@ru.is

Arkitekt 
Nafn: Þormóður Sveinsson 

Aðsetur: Háskólinn í Reykjavík 

Sveitarfélag: 101 Reykjavík   

Netfang: ths@ru.is   

Byggingafræðingur 
Nafn: Viggó Magnússon 

Aðsetur: Háskólinn í Reykjavík 

Sveitarfélag: 101 Reykjavík  

Netfang: viggom@ru.is

Burðarþolsráðgjafi 
Nafn: Eyþór Rafn Þórhallsson 

Aðsetur: Háskólinn í Reykjavík 

Sveitarfélag: 101 Reykjavík 

Netfang: eythor@ru.is

Ráðgjafi lagna og lofræsingu 
Nafn: Karl Hákon Karlsson 

Aðsetur: Háskólinn í Reykjavík   

Sveitarfélag: 101 Reykjavík  

Netfang: karlhakon@ru.is
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0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

 Eftirlit með þessu verki er á vegum félags múslima á Íslandi og verður daglegt eftirlit í

höndum einkaaðila sem félagið ræður til verksins.

 Verktaki skal í öllu framkvæma verkið í samráði við eftirlitsmann verksins. Eftirlit

verkkaupa kemur ekki í stað eftirlits byggingarfulltrúa eða annarra opinbera aðila og ekki í

staðinn fyrir eftirlit byggingarstjóra.

 Eftirlitsmaður skal eiga greiðan og óhindraðan aðgang að öllu sem skiptir máli í efnisvali

og í vinnu við verkið. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði verksins skal hann leita

úrskurðar eftirlitsmanns.

 Komi fram skekkjur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. Sé

skekkjan veruleg og leiði til aukins kostnaðar, skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni

hann verkkaupa þegar um skekkjuna, þegar hann verður hennar var. Vanræki verktaki að

tilkynna um slíka skekkju, áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur, fellur

bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun kostnaðar.

 Einingarverð í tilboði skulu gilda við útreikninga í þessu sambandi, þar sem þau eru til.  Ef

einingarverð eru ekki til í verkinu skal ákveða þau eins og lýst er í gr. 0.5.3.

 Ekki má verktaki taka við fyrirmælum um verkið nema frá eftirlitsmanni og ekki gera

neinar breytingar á verkinu nema eftirlitsmaður samþykki þær áður.

 Þetta gildir einnig um útfærslur annarra og fyrirmæli svo sem arkitekta, verkfræðinga og

 byggingarstjóra.
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 

1. Útboðs- og verkskilmálar þessir.

2. Verklýsingar.

3. Tilboðsblað, tilboðsskrá.

4. Útboðsteikningar.

5. Íslenskur staðall, ÍST-30, útgáfa 6 frá 2012, að því marki sem annað er ekki tekið fram í

útboðsgögnum.

6. Mannvirkjalög nr. 160/2010, með áorðnum breytingum.

7. Byggingarreglugerð nr. 112/2012, með áorðnum breytingum.

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

9. Önnur lög og opinberar reglugerðir, sem varða kunna framkvæmd verksins og staðlar

og gögn sem vísað er til í ofangreindum gögnum.

10. Drög að verktakatryggingu.

11. Drög að gæðakerfi.

12. Drög að verksamningi.

Mannvirkjalög, ÍST-30:2012 og gildandi opinberar reglugerðir svo sem byggingarreglugerð, 

reglugerð um brunavarnir og brunamál, reglur rafmagnsveitu, reglur Vinnueftirlits ríkisins ofl. 

skulu bjóðendur afla sér sjálfir. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Ef bjóðandi óskar eftir nákvæmari upplýsingum t.d. frekari skýringum á útboðsgögnum eða að 

hann verður var við ósamræmi í útboðsgögnum, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæð hans, skal 

hann senda þeim sem sér um útboðið, sigurgisli12@ru.is skriflega fyrirspurn innan þess 

tímafrests sem tilgreindur er í 0.1.2 útboðsform og útboðsyfirlit. Fyrirspurnir og svör verða send 

út sem viðaukar. 

Svar verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn og verður hluti af útboðsgögnum. 
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0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Verktaki fær aðgang, án endurgjalds, að uppdráttum hönnuða, sérteikningum og verklýsingum. 

Vanti eitthvað á uppdrætti sem verklýsingar taka fram, skal farið eftir verklýsingunum, hinsvegar 

skulu uppdrættir ráða, þar sem skortir á verklýsingar.  Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.4 í ÍST 

30:2012.  Aðalverktaki ber ábyrgð á að undirverktakar hans kynni sér öll útboðsgögn. 

Útboðs- og verkskilmálar, verklýsingar, tilboðsskrá og teikningar eru annað hvort á geisladiski sem 

fylgja útboðsgögnum þessum, eða á netinu, eftir því sem upplýst verður um af umsjónaraðila 

útboðsinsins.  Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem þar er að finna og hann telur 

sig þurfa við framkvæmd verksins. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða 

sem eiga við framkvæmdina. Gildandi lög og reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um 

framkvæmdina geta til dæmis verið: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir

 Mannvirkjalög og byggingarreglugerðir

 Reglugerðir um brunavarnir og brunamál

 Reglugerðir um raforkuvirki

 Reglur um holræsagerð

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar

 Heilbrigðisreglugerð

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna

 Reglugerðir um sprengiefni

 Lögreglusamþykktir

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins

 Reglur um fjarskiptalagnir

 Reglur um Löggildingarstofu

 Reglur varðandi jarðvinnulagnir

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

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit
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Lög þessi, samþykktir, reglur og reglugerðir skulu bjóðendur afla sér sjálfir eftir því sem við á. 

Einnig skal verktaki kynna sér og taka tillit til brunahönnunar hússins ef um slíkt er að ræða. 

0.3.5 Undirverktakar 

Verktaka er óheimilt, án samþykkis verkkaupa, að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og 

vinna verkið í sinn stað, allt eða hluta þess.  Hinsvegar er verktaka heimilt að afla undirboða í 

einstaka hluta verksins. 

Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart aðalverktaka.  Öll ákvæði útboðslýsingar og skilmálar 

gilda jafnt um undirverktaka og aðalverktaka. Verktaki skal leggja fram gögn sem segja til um að 

undirverktakar séu sammála verkáætlun aðalverktaka og muni fara eftir henni. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 3.4.1 í ÍST-30:2012 gildir ekki í þessu útboði.  Sjá kafla 0.3.3. í þessum útboðs- og 

verkskilmálum. 

Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar komi svohljóðandi 

grein: "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". 

Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála þessa eða verklýsingar að 

öðru leyti, skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja.  Ekki eru leyfð önnur frávik frá stöðlum nema 

verkkaupi hafi gefið til þess skriflegt leyfi fyrirfram. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

AÐALTILBOÐ 

Tilboð skal gera í hvert verk eins og því er lýst í útboðsgögnum.  Tilboð skal gera með því að 

útfylla tilboðsblað og tilboðsskrá.  Í tilboðsskrá ber að fylla út í alla auða reiti fyrir einingarverð 

svo og samtölur í aftasta dálki.  Að lokum skal færa niðurstöðutölu tilboðs á tilboðsblað, dagsetja 

það og undirrita.  Sé ekki fyllt í einhvern reit fyrir einingarverð skoðast hann sem núlliður og að 

kostnaður þess verkþáttar sé innreiknaður í einhvern annan verklið. 

Bjóðandi skal setja fangamark sitt á öll blöð tilboðsskráinnar. 

Allar upphæðir skulu vera í heilum krónum. 

Ef tilboðsblöð eru ekki útfyllt að fullu, með framangreindum fyrirvara um einingarverð, þá verður 

tilboðið ekki tekið til greina. Prentun tilboðsblaðs og tilboðsskrár úr tölvu telst fullgilt gagn, svo 

fremi form þess er það sama og er í gögnum þessum. 

Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum sem gefnar eru upp í tilboðsskrá.  Í 

verklýsingum er gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. Ef verktaki telur 

efnisþörf verkliða meiri en fram kemur í áðurnefndum reglum t.d. vegna rýrnunar, þá skal hann 

taka tillit til þess í einingarverði viðkomandi liðar. 

Bjóðendum er þó heimilt að skila útfylltri tilboðsskrá í lokuðu innsigluðu umslagi með tilboði 

sínu.  Verður það þá ekki opnað nema tilboðið komi til álita. 

Útfyllt tilboðsskrá skoðast sem trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

Í tilboði skal vera innifalinn allur lög- og samningsbundinn kostnaður sem fylgir því að hafa 

menn í vinnu, selja vinnu þeirra, einnig það efni sem til verksins þarf, vélar og tæki, yfirstjórn 

verktaka og verkstjórn, lögboðnar tryggingar og förgun sorps og efnisleyfa, nema annað sé tekið 

fram.  Einnig kostnaður við að koma upp og reka aðstöðu á verktíma svo og allur kostnaður við 

ferðir og uppihald starfsmanna, hagnaður, opinber gjöld o.s.frv. 

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

Verkkaupi leggur aðeins til verksins það sem tilgreint er í útboðs- og verkskilmálum þessum, grein 

0.5.2. 

34

Viðauki 4



Moska í ReykjavíkSG hönnun 

FRÁVIKSTILBOÐ: 

Frrávikstilboð eru ekki heimil. 

0.4.2 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi, þannig merktu: TILBOÐ: 

Moska í Reykjavík 

Frágangur utanhúss 

Útboð nr:  BF LOK 1010-2016 

Á umslagi skal koma fram hver bjóðandi er s.s nafn, kennitala og heimilisfang. 

0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð.  Ekki er farið fram á 

tilboðstryggingu. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 

0.4.4 Opnun tilboða 

Tilboðum skal skila fyrir: 13 júní 2016 kl. 13:00 í lokuðu umslagi í 

Hrísrima 23 112 Rvk og verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem viðstaddir 

kunna að vera. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.5 í ÍST 30:2012 og 7. gr. í lögum um framkvæmd útboða nr. 

65/1993. 

0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum 

Ákvæði um val á tilboði er í grein 2.7 í ÍST 30.  
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Finni bjóðandi sannanlegar skekkjur í magntöluskrá á þeim tíma verða þær leiðréttar og 

heildarupphæð tilboðs breytt í samræmi við það. 

Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að koma leiðréttingum á framfæri á þessum tíma. Eftir að 

þessari sameiginlegu yfirferð er lokið, verða engar leiðréttingar gerðar á magntölum, nema ef 

um skekkjur á uppdrætti sé að ræða eða breytingar á forsendum. Hvor aðili um sig getur hins 

vegar óskað endurskoðunar á magntölum og skal sá aðili leggja fram útreikninga máli sínu til 

stuðnings.  Ef samlagningar- eða margföldunarskekkjur finnast í tilboðsskrá, skal gera 

viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðum tilboðs.  Ef einhver liður er verðlaus (einingarverð = 0) 

er litið þannig á að bjóðandinn hafi innifalið þann lið í einhverjum öðrum lið eins og áður er 

tekið fram. 

Verkkaupi áskilur sér rétti til að taka því tilboði sem hann telur hagstæðast eða hafna þeim öllum. 

0.4.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs í verk þetta. 
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0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir 

Gjöld sem verkkaupi greiðir eftir því sem við á hverju sinni: 

1. Hönnunarkostnað verkkaupa

2. Kostnað vegna byggingarstjóra

3. Eftirlit verkkaupa

4. Byggingarleyfisgjald

5. Gatnagerðargjald

6. Holræsagjald

7. Heimtaugagjald rafveitu

8. Heimæðagjald hitaveitu

9. Heimæðagjald vatnsveitu

10. Mælingargjald

11. Skipulagsgjald

12. Brunabótamatsgjald

13. Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. gr. 3.9.2 í ÍST 30:2012.

0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir 

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

0.5.3 Breytingar á verkinu – Aukaverk – Magnbreytingar 

Verkkaupa er heimilt að krefjast breytinga á verkinu frá uppdráttum og verklýsingum. Leiði 

breytingin til aukningar á verki, á verktaki rétt á viðbótargreiðslu og á sama hátt á verkkaupi rétt 

á lækkun á greiðslu ef breytingin er til minnkunar á verki. 

Ganga skal frá samkomulagi um slíkar breytingar áður en vinna við þær hefst.  Allt samkomulag 

um breytingar skal vera skriflegt.  Ekki mega samningar af þessu tagi valda töfum á verki. 

Ef ekki er gengið frá samkomulagi fyrirfram um magn og verð aukaverks, eða ef ekki næst slíkt 

samkomulag, þá verður það ákvörðun verkkaupa hvernig hann greiðir fyrir slík aukaverk, en 

honum ber að gæta fullrar sanngirni við þá ákvörðun sína t.d. þannig að greiðslur fyrir aukaverk  
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verði svipaðar öðrum svipuðum greiðslum í verkinu. 

Hafa má t.d. til hliðsjónar einingarverð í Byggingarlykli Hannarrs þannig, að borin eru saman 

hliðstæð einingarverð í verkinu og í Byggingarlykilinum og nota síðan það sama hlutfall gangvart 

öðru völdu verði í Byggingarlyklinum sem passar við aukaverkið. 

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota taxta sem verktaki hefur 

boðið í tilboði sínu, fyrir þá vinnu.  Í slíkum tilvikum skal verkkaupi greiða 10% álag á 

sannanlegt verð efnis, sem verktaki leggur til samkvæmt samkomulagi við verkkaupa. 

Í samkomulagi um aukaverk skal koma fram hvort verktaki eigi rétt á framlengingu verktímans 

vegna þessa og þá hversu mikilli.  Ekki fæst framlenging á verktíma nema aukaverk fari í heild yfir 

10% af heildartilboðsupphæð. 

Allar magnbreytingar skal skrá á uppgjörsblað sem aukaverk, bæði til hækkunar og lækkunar 

og reikningsfæra sér.  Ekki þarf að ganga frá sérstöku samkomulagi um magnbreytingar 

nema að þær séu umfram 25% af viðkomandi verkliði.  Allar magnbreytingar eru þó háðar 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Við magnbreytingar skal nota þau einingarverð sem gilda 

um viðkomandi verklið. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.6 í ÍST 30:2012. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur – Riftun samnings. 

Verktaka ber að skila mannvirkinu samkvæmt samningum á umsömdum tíma. 

Fyrir hvern sólarhring, sem dráttur verður á að lokaúttekt á verkinu geti farið fram, skal 

verktaki greiða í dagsekt 100.000kr. á dag að teknu tilliti til hugsanlegrar frestunar á skilum 

sem samkomulag hefur orðið um.   

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests umfram það, þá skal hann strax og hann 

telur ástæðu fyrir því koma í ljós, skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn, sem 

sanni réttmæti framlengingarinnar að hans dómi, sbr. kafla 5.2 í ÍST 30:2012. Verkkaupa er 

heimilt að rifta samningi ef verktaki gerir sig sekan um verulegar vanefndir á skuldbindingum 

sínum samkvæmt samningi, svo sem vegna dráttar á framkvæmdum sem stefna verklokum í 

uppnám að mati verkkaupa, eða vegna annarra atriða og hefur ekki bætt úr þeim innan  
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sanngjarns frests sem verkkaupi setur fram í skriflegri viðvörun, sbr. kafla 6.2, gr. 6.2.1. í ÍST 

30:2012. 

Uppgjör við verktaka skal þá fara fram í samræmi við aðrar greinar í sama kafla ÍST 

30:2012. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Gera skal verk- og greiðsluáætlun sem gerir ráð fyrir sem jöfnustum verkhraða og greiðslum allan 

verktímann.  Greiðslur verða inntar af hendi skv. framlögðum reikningum, þar sem tilgreina skal 

þá verkliði, eða hluta þeirra, sem reikningur er gerður fyrir hverju sinni. Gera skal reikninga, aðra 

hverja viku hið mesta, fyrir því sem unnið hefur verið og ekki hefur verið reikningsfært áður. 

Með hverjum reikningi skal fylgja yfirlit (uppgjörsblað) yfir alla liði í samningi, hvernig þeir stóðu í 

upphafi, hvað er áður búið að reikningsfæra af samningnum, hvað verið er að reikningsfæra í þetta 

skiptið og hvað búið er alls að reikningsfæra af viðkomandi lið eftir  

þessa reikningsfærslu.  Liðum á uppgjörsblaði skal raðað upp í sömu röð og í tilboði og skal vera 

auðvelt að lesa úr yfirlitinu.  Með gögnum þessum fylgir sýnishorn af uppgjörsblaði til þessara 

nota. 

Reikningar verða greiddir af verkkaupa eftir að eftirlitsmaður hans hefur samþykkt þá og eigi 

síðar en 3 vikum þar frá.  Séu í reikningi liðir sem verkkaupi samþykkir ekki, skal það ekki tefja 

greiðslu á þeim liðum sem ekki eru umdeildir.  Greiðsla reiknings felur ekki í sér endanlega 

samþykkt reiknings. 

Gera skal sérstaka reikninga vegna aukaverka og láta fylgja þeim afrit af fyrirframgerðu 

samkomulagi aðila um verkið og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Magnbreytingar skal meðhöndla sem aukaverk bæði til hækkunar og lækkunar og skulu 

rökstuddar af verktaka og samþykktar af verkkaupa áður en til reikningsfærslu kemur. 

Að öðru leyti skal fara eftir köflum 3.6 og 5 í ÍST 30:2012. 

0.5.5 Verðlagsgrundvöllur 

Verkið verðbætist ekki. 
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0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREIN.MÁL 

0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld 

Verktaki ber alla áhættu af því að verk eða efni til þess verði ekki fyrir skemmdum eða eyðileggist, 

uns hann hefur skilað verkinu af sér.  Gildir þetta eins þó að verktaki hafi fengið greiðslu fyrir 

verkið að nokkru eða öllu leyti.  Því skal verktaki hafa verkið og efni á vinnustað nægilega hátt 

vátryggt, samkvæmt ákvæðum laga um smíða- og brunatryggingu húseigna, þannig að það svari 

til verðgildis þess á hverjum tíma sbr. gr. 3.9.2 í ÍST30:2012. 

Slysatryggingu alla skal verktaki annast og kosta, sem og önnur þau lögboðnu og samningsbundnu 

gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

Verktaki skal senda verkkaupa afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann 

greiðir vegna verksins á hverjum tíma. Aðalverktaki er ábyrgur fyrir að tryggingar 

undirverktaka hans séu í lagi á sama hátt og eigin tryggingar. 

Séu vátryggingarupphæðir of lágar að dómi verkkaupa, skulu þær tafarlaust hækkaðar til 

sannvirðis mannvirkjanna á kostnað verktaka. Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni sem hann 

kann að valda þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 

0.6.2 Verktrygging 

Áður en skriflegur verksamningur er undirritaður skal verktaki setja tryggingu fyrir því að hann 

efni skyldur sínar samkvæmt samningnum. 

Tryggingin skal vera 10% af samningsupphæð.  Form fyrir verktryggingu fylgir gögnum þessum.  

Tryggingin skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram en lækka þá í 4% af 

samningsupphæðinni, og standa þannig í 12 mánuði eftir lokaúttekt. Óheimilt er að lækka 

verktrygginguna nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til banka eða tryggingarfélags þess 

sem tryggir og skal sú heimild gefin út innan 10 daga frá 

lokaúttekt. Trygging þessi skal vera á því formi að hún sé tiltæk án undangengins dómsúrskurðar. 

Verkkaupi mun ekki setja aðra tryggingu fyrir greiðslum en þá sem felst í ákvæðum verksamnings. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.5 í ÍST 30:2012. 
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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. 

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

efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Komi í ljós misræmi milli teikninga, eða milli teikninga og verklýsinga, þá skal tafarlaust leita 

úrskurðar eftirlitsmanns verkkaupa um hvernig skuli bregðast við því. 

Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. 

Ef um er að ræða verulega villu sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 0.5.3 í þessum 

skilmálum. 

0.6.5 Ágreiningsmál 

Komi til ágreinings út af útboðs- og verkskilmálum, verklýsingum eða fylgiskjölum, skal verktaki 

engu að síður framkvæma verkið samkvæmt skriflegum fyrirmælum eftilitsmanns verkkaupa til 

verktaka um hvað skuli gera, sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012. 

Ef annar hvor aðilinn er ekki sáttur við þennan úrskurð, skal reynt að ná samkomulagi þar sem 

yfirmenn verkkaupa og verktaka hittast og reyna að ná sáttum.  Takist það ekki þrátt fyrir tvo 

fundi þeirra, getur annar hvor aðilinn skotið slíkum ágreiningi til úrskurðar gerðardóms sem er 

þannig skipaður: 

Hvor aðili um sig tilnefni einn mann í dóminn, en héraðsdómarinn í Reykjavík tilnefni 

oddamann. 

Þessi gerðardómur skal síðan skera úr ágreiningnum. 

Komi til málshöfðunar út af samningi þessum er hvorum aðila um sig heimilt að sækja málið 

fyrir héraðsdómi Reykjavíkur, án undangenginnar sáttameðferðar fyrir sáttanefnd. 

Sé aðeins um hrein tæknileg ágreiningsatriði að ræða, geta aðilar lagt málið fyrir gerðadóm VFÍ. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki hefur til umráða lóð félags múslima á Íslandi að Suðurlandsbraut 76 og annað það svæði 

í nágrenninu sem nauðsynlegt er vegna verksins og verkkaupi vísar á. Ef aðrir en verktaki eru að 

vinna á vinnusvæði þessu, skal verktaki taka fullt tillit til þess. 

Allir sem eru á vegum verktaka og undirverktaka hans á vinnusvæðinu skulu vera merktir sínu 

fyrirtæki. 

Verktaki skal taka fulla ábyrgð á að engar skemmdir verði á flutningsleiðum og ef það hendir að 

hann geri þá að fullu við slíkar skemmdir. 

0.7.2 Takmarkanir 

Verktaki skal haga verkum sínum þannig að það trufli sem minnst starfsemi í nágrenninu og þá 

sem búa eða vinna á staðnum eða í nágrenni vinnustaðarinns. 

0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar ofl. 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni. 

Einnig hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og til að halda verkfundi. 

Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 

Staðsetning vinnuskúra og efnislagera skal ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, rafmagn, vinnupalla og annað sem til þarf við 

framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni, svo og lagnir um vinnusvæðið til 

nota við framkvæmdirnar og skal það vera innifalið í viðkomandi verklið. Sjá einnig grein 0.5.2 

hér á undan. 

0.7.5 Öryggi - Heilbrigði - Umhverfi 

Verktaki skal vinna samkvæmt öryggishandbók sem hann leggur fram til samþykktar áður en 

gegnið er frá samningi við hann um verkið og verður öryggishandbók þessi síðan hluti  
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verksamningsins. Öryggishandbókin skal fjalla um eftirfarandi efnisþætti, og að auki skal hún 

taka mið af kafla 4.2 í ÍST 30:2012. 

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: 

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. 

Heilbrigði: 

Verktaki skal fylgja gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustu og 

öryggisráðstafanir á byggingarstað.  Bent er á bækling Vinnueftirlitsins frá júní 2002 

“Öryggis og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði” sem hjálpartæki í þessum 

tilgangi. 

Einnig skal verktaki fara eftir reglugerð nr. 547/1996 með síðari breytingum, en það eru reglur um 

aðbúnað og hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingastöðum og við aðra tímabundna 

mannvirkjagerð. Þar segir m.a.: 

II. KAFLI

Skyldur aðila. 

3. gr.

Skipun samræmingaraðila – Öryggis- og heilbrigðisáætlun – Tilkynning. 

1. Verkkaupa ber að skipa samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana, eins og

skilgreint er í g- og h-lið 2. gr. til starfa á byggingarsvæði þar sem fleiri en einn

atvinnurekandi eða verktaki er að störfum.

2. Verkkaupa ber áður en byggingarsvæði er skipulagt, að sjá um að gerð sé öryggis- og

heilbrigðisáætlun í samræmi við b-lið 5. gr., ef: tveir eða fleiri atvinnurekendur eða

verktakar starfa samtímis á sama byggingarvinnustað og starfsmenn eru fleiri en 10,vinna er

hættuleg samanber II. viðauka.

3. Verkkaupi, eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingaframkvæmda t.d. verktaki eða
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verkefnastjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem er í 

samræmi við III. viðauka ef: um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að 

vinna standi lengur en 30 vinnudaga og þar sem fleiri en 20 starfsmenn eru í vinnu 

samtímis, eðaum er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 

500 dagsverk.Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu. 

4. Verkkaupi getur falið verkefnastjóra eða verktaka að gegna skyldum þeim sem um getur í

3. gr. 1., 2. og 3. mgr. Slíkt samkomulag skal gert skriflega áður en framkvæmdir hefjast.

III. VIÐAUKI

EFNI TILKYNNINGAR SAMKVÆMT 3. MGR. 3. GR. FYRSTA UNDIRLIÐAR. 

1. Sendingardagur

2. Nákvæm staðsetning byggingarsvæðisins

3. Nafn (eða nöfn) verkkaupa og póstfang (-föng)

4. Tegund verks

5. Verkefnastjóri (byggingarstjóri) verks, nafn og póstfang

6. Nafn og heimilisfang samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðismála á

undirbúningsstigi verks

7. Fyrirhugaður upphafsdagur verks á byggingarsvæði

8. Fyrirhugaður verktími á byggingarsvæði

9. Áætlaður hámarksfjöldi starfsmanna á byggingarsvæði

10. Fyrirhugaður fjöldi verktaka á byggingarsvæði

11. Upplýsingar um verktaka sem þegar hafa verið valdir.

Umhverfi: 

Við framkvæmdirnar skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og reglugerðum sem varða 

umhverfismál og vinna í samræmi við það.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal 

flokkaður og falinn viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar.  Ílátum og afgöngum sem 

geta innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. 

viðurkenndum reglum, sjá reglugerðir nr. 806/1999 um spilliefni og. 

737/2003 um meðhöndlun úrgangs.  Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir 

skemmdum eða mengun við framkvæmdir.  Frágangur í verklok skal vera til fyrirmyndar. 

Verktaki skal bregðist við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir  
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og annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll umhverfisóhöpp sem verða skal tilkynna 

verkkaupa eða fulltrúa hans án tafar. 

Verktaki skal ávallt sjá um að gengið sé hreinlega um vinnustaðinn, að  efnisafgangar séu 

fjarlægðir reglulega og að verki loknu sé allt efni og  allt rusl fjarlægt, sem verkinu fylgdi. 

Umbúnaður allur skal vera snyrtilegur og  þess sérstaklega gætt að hvergi geti skapast slysahætta 

hans vegna.  Verði skemmdir á gróðri, grasflötum, plönum eða trjám skal verktaki bæta það áður 

en hann skilar af sér verki.  Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir 

Með verkstjórn á vinnustað skal fara reyndur verkstjóri með fullu umboði verktaka, er verkkaupi 

viðurkennir og skal hann ávallt vera á byggingarstað á meðan á framkvæmdum stendur eða annar 

í hans forföllum.  Verktaki tilkynni eftirlitsaðila um þann aðila sem leysir hann af í forföllum og 

fái samþykki eftirlitsmanns fyrir honum. 

Verkstjórar skulu frá upphafi kynna sér vandlega alla uppdrætti og lýsingu þessa. Verkstjórinn 

skal hafa á hendi alla daglega verkstjórn í samráði við eftirlitsmann verkkaupa, að öll verk séu rétt 

og faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og lýsingu. Eftirlitsmaður getur krafist þess að 

verktaki vísi burt af vinnustað þeim starfsmönnum sem sannanlega sýna vankunnáttu eða 

slóðaskap í störfum á byggingarstað eða neita að hlýða fyrirmælum útboðsgagna. Heimilt er að 

stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram, sem eftirlitsmaður óskaði eftir. 

Verktaki skal gæta þess að hefta ekki umferð nema nauðsyn sé og slíkt hafi verið samþykkt af 

verkkaupa. 

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið í samræmi við gr. 3.3.3 í ÍST 30:2012.  Í dagbókina skal 

verktaki skrá eigin fyrirspurnir og svör og ábendingar eftirlitsmanns auk verkefna hvers dags, 

mannafla eftir starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir verkið. 

Sé dagbókin í pappírsformi, skal hún vera í þríriti.  Eftirlitsmaður skal fá frumritið og skal hann 

kvitta fyrir móttöku.  Verktaki heldur einu afriti og eitt skal vera kyrrt í bókinni á vinnustað.  

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum fundum á meðan á verkinu stendur. 

Verkfundargerðir færir eftirlitsmaður verkkaupa, eða annar sem verkkaupi ákveður og sendir 

hann verktaka afrit a.m.k. 2. dögum fyrir næsta fund.  Geri verktaki ekki athugasemd við 

fundargerðina á þeim fundi telst hann samþykkur henni. Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.1 í 

ÍST 30:2012. 

0.8.2 Gæði verksins - gæðakerfi 

Verktaki skal vinna verkið samkvæmt þeim teikningum, lýsingum og öðrum skilmálum sem 

fylgja útboðinu. 
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Verkþættir koma nánar fram í tilboðsskrá og í fylgjandi verklýsingu.  Allt efni, öll vinna og 

frágangur allur skal vera fyrsta flokks og öll fagvinna unnin af fagmönnum. 

Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann verkkaupa um öll efniskaup til framkvæmdannaog leita 

samþykkis hans þar um. 

Hann framvísar uppruna og gæðavottorðum yfir það efni sem hann hyggst nota og staðfestir gæði 

með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingum, lögum og/eða reglugerðum. 

Ef eitthvert verk er illa af hendi leyst, eða efni sem notað hefur verið hefur reynst gallað að dómi 

verkkaupa, getur verkkaupi hvenær sem er krafist þess að verkið verði unnið að nýju á kostnað 

verktaka, þótt ekki sé komið að úttekt á verkinu.  Eftirlitsmaður getur sett tímamörk um hvenær 

lagfæringum skuli vera lokið og hefur heimild til að stöðva greiðslur til verktaka uns lagfæring 

hefur farið fram. 

Verktaki skal vera með gæðakerfi, þar sem hann í upphafi lýsir því hvernig hann hyggst standa 

að stjórnun á verkinu, svo sem hvernig samskipti eigi að fara fram, hvernig upplýsingar um 

ákvarðanir skuli berast á verktíma, hvernig innra eftirliti með einstökum verkþáttum skuli haga 

o.s.frv. Við lok framkvæmda skal gæðakerfið innihalda sögu verksins. 

Í gæðakerfi verktaka sé að finna m.a.: 

1. Almenn lýsing á gæðakerfi verktaka við verkið og reynslu af því á verktímanum.

2. Staðfesting á hæfni verktaka til að skila góðu verki og reynslu af því á verktímanum.

3. Lýsing á stjórnskipulagi verksins og ábyrgðarskiptingu og skráning á breytingum sem

kunna að verða á því á verktímanum.

4. Lýsing á innra eftirlit verktaka með framkvæmdunum og skráning á reynslu af því á

verktímanum.

5. Lýsing á móttöku efnis og skráning á frávikum frá því, sem upp koma á

verktímanum.

6. Lýsing á móttöku teikninga og annarra hönnunargagna, dreifingu þeirra og/eða

aðgengi á verktímanum.

7. Upplýsingar um efni, sem lagðar eru fram til samþykktar í verkinu.

8. Verkáætlun, eins og hún var við samning og allar samþykktar endurskoðanir á henni

og hver niðurstaðan varð.

9. Skráning á eftirlitsaðila verkkaupa og tengiliðum og skráning á leiðbeiningum þeirra og
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10. athugasemdum á verktímanum.

11. Skráning á tengiliðum verktaka og á verkstjórum og á athugasemdum við störf þeirra

á verktímanum.

12. Skráning á byggingarstjóra og á iðnmeisturum og skráning á athugasemdum við störf

þeirra á verktíma.

13. Myndir sem teknar eru á verktímanum af framkvæmdinni.

14. Skrá yfir ákvarðanir um verkfundi og yfirlit yfir haldna verkfundi.  Skráning á tíðni

þeirra, staðsetningu og skrá yfir fasta þátttakendur og breytingar sem kunna að verða á

þessum þáttum á.

15. Dagbók, daglegar færslur á verkefnum dagsins, fjölda starfsmanna og öðru sem máli

skiptir fyrir framgang .

16. Skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra – áfangaúttektir, öryggisúttektir og lokaúttektir og

aðrar úttektir á framkvæmdatímanum.

17. Yfirlýsingar um verklok einstakra verkþátta.

18. Handbók hússins og rekstrarhandbækur sem krafist er í lögum, reglugerðum,

útboðsgögnum eða í samningi.

19. Annað sem skiptir máli í verkinu og snertir gæði þess.

Það er á ábyrgð verktaka og skilyrði þess að lokaúttekt verði samþykkt af verkkaupa, að öll þessi 

gögn séu í gæðakerfinu, ásamt skráningu á öllum frávikum sem upp hafa komið á meðan á 

verkinu stóð.  Gögn þessi skulu vera aðgengileg til skoðunar á vinnustað. 

Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa ber verktaki fulla ábyrgð á öllu efni og allri vinnu við verkið.  

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn, með þeim 

breytingum sem verkkaupi hefur hugsanlega ákveðið á meðan á framkvæmdum stóð. 

Áframkvæmdatíma er verktaka, að höfðu samráði við verkkaupa, heimilt að bjóða annað efni og 

aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni,  
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vinnu og verð sbr. gr. 4.3.4 í ÍST 30:2012.  Verkkaupi gerir þá samanburð á frávikum með tilliti 

til verðs og gæðamunar og ákveður hvort fallist verður á boð verktaka. 

Allan kostnað sem af þessu kann að leiða skal verktaki greiða, óháð því hvort fallist er á 

breytinguna eða ekki. 

0.8.4 Málsetning og mælingar 

Mál koma fram á teikningum og í gögnum eftir því sem við á.  Verði verktaki var við málskekkjur 

skal hann tilkynna verkkaupa það án tafar til úrskurðar. 

Verktaki skal við upphaf verks kynna sér allar teikningar og verklýsingar gaumgæfilega og 

fullvissa sig um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum 

verkhlutum.  Öll mál á sérteikningum skal endurskoða á staðnum. Allar mælingar skal verktaki 

framkvæma, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að sannprófa þær. 

Verktaki ber þó einn ábyrgð á mælingunum og aðgerðarleysi eða vangá eftirlitsmanns firrir 

hann ekki þeirri ábyrgð. 

Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til þá aðstoð sem hann þarfnast við prófunarmælingar sínar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að gera lita og áferðarprufur sé þess óskað á sinn kostnað.  Ennfremur að leggja 

fram gögn um efnisgæði, efnisprófanir og sýnishorn í samræmi við verklýsingar eða að ósk 

verkkaupa. Skal þetta gert það tímanlega að ekki valdi töfum á framkvæmdum. 

Eftir að gögn þessi hafa verið lögð fram, skulu þau vera aðgengileg til skoðunar á vinnustað. 

Sýnishorn skulu varðveitt á öruggan hátt og skulu vera aðgengileg á meðan á verki stendur. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum sínum við byggingaryfirvöld og 

önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdunum. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum 

eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa og byggingarstjóra verksins. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa staðfestingu á því að iðnmeistarar, eftir því sem við á, hafi 

skráð sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 
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Afrit af samskiptum þessum við byggingaryfirvöld og á staðfestingu yfirvalda 

á iðnmeisturum skal verktaki setja í verkmöppu verksins. 

Sjá einnig lið 0.8.1. í þessum gögnum. 

0.8.7 Úttekt 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa bréflega í lok verksins, hvenær lokaúttekt geti farið fram. Áður 

en það er gert skal eftirlitsmaður verkkaupa fara yfir alla bygginguna með verktaka og komi hann 

auga á eitthvað sem er vangert, eða þurfi úrbóta við, skal verktaki ljúka því fyrir úttektardag. 

Þá yfirfara fulltrúar verkkaupa verkið endanlega og ef þá er eitthvað vangert eða að úrbóta er þörf, 

skal hann án tafar afhenda verktaka skriflegan lista yfir það. Ef um smávægilegar athugasemdir er 

að ræða að mati verkkaupa getur hann ákveðið að gefa verktaka skamman viðbótartíma sem hann 

skilgreinir, til að lagfæra þá þætti og frestast dagsetning lokaúttektar þar til þeim er að fullu lokið. 

Ef um slíkar smávægilegar athugsemdir er að ræða þarf ekki að endurtaka lokaúttektina, nóg er 

að eftirlitsmaður tilkynni þeim aðilum sem viðstaddir voru úttektina þegar þessum verkþáttum er 

lokið þannig að þeir geti gengið úr skugga um að svo sé. Byggingarstjóri framkvæmdarinnar skal 

vera viðstaddur úttektina og skal verktaki hafa með sér þá undirverktaka sína, sem verkkaupi og 

byggingarstjóri telja þörf á. 

Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem fellur til vegna 

hennar. Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila t.d. 

Mannvirkjastofnunar, byggingarfulltrúa, rafveitu, löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða 

eldvarnareftirlits, skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakrar úttektar ásamt 

byggingarstjóra og fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram 

og gerðar úrbætur á þeim atriðum sem þeir hugsanlega hafa farið fram á. 

Komi fram athugasemdir frá þessum aðilum, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að 

þeim viðstöddum skuli fara fram. 

 Verkið telst að fullu lokið sé öllum eftirfarandi atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn og hugsanlegar

breytingar ákveðnar á verktíma. 

50

Viðauki 4



Moska í ReykjavíkSG hönnun 

2.Að verktaki hafi afhent verkmöppu gæðakerfis síns, sem lýst er í lið 0.8.1 og 0.8.2 með 

öllum þeim gögnum fullbúnum sem þar eru upptalin og við eiga svo sem: 

● Staðfest yfirlit yfir alla löggilta meistara verksins.

● Vottorð yfir það efni sem vottað er af yfirvöldum.

● Upplýsingar um efni sem notað var og krafist var gagna um.

● Niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana í verkinu.

● Ábyrgðarskírteini fyrir allt það efni sem ábyrgð var gefin á.

● Allar fundargerðir raðað eftir dagsetningum.

● Afrit af öllum samskiptum sem máli skipta fyrir verkið, sem getur t.d. verið í

formi afhentra gagna, tölvupósta o.þ.h.

● Niðurstöður allra úttekta sem krafist hefur verið í verkinu af opinberum aðilum.

● Yfirlýsing um verklok verka allra framangreindra aðila.

● Yfirlýsing um verklok annarra þátta verksins sem krafist er yfirlýsinga um af

opinberum aðilum (brunaviðvörunarkerfis, lyftu o.þ.h.).

● Handbók hússins í samræmi við mannvirkjalög og byggingarreglugerð.

● Rekstrarhandbækur þeirra kerfa sem farið var fram á í útboðsgögnum.

3.Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

4.Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina og krafist var

gagna um, hafi verið skilað. Einnig öllum ábyrgðarskírteinum af efni sem ábyrgð er gefin á. 

5.Að fyrir liggji úttekt eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 

máli. 

6.Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við 

teikningar, og sem áður höfðu verið samþykktar af verkkaupa, svo sem um legu lagna o.fl. 

7.Að verkkaupa hafi verið afhent handbók hússins, útfærða í samræmi við gr. nr. 16.1 í

byggingarreglugerð. 

Sé eitthvað vangert við verklok eða ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, skal það 
metið af verkkaupa og dregið frá samningsupphæðinni. 
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Mat þetta skal endurspegla líklegan kostnað við að fá annan aðila til að vinna verkið sem vangert 

er, eða er ekki í samræmi við samning aðila og skal þá einnig tekið tillit til umsjónar-, tafa- og 

annars kostnaðar sem líklegt er að lendi á verkkaupa vegna vanefndanna. 

Sé það sem vangert er, eða er ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, óverulegt við úttekt 

að mati verkkaupa, getur verktaki óskað eftir að hann fái eðlilegan frest, að mati verkkaupa, til að 

ljúka þeim liðum og fær þá greitt eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfest er að hann hafi lokið 

viðkomandi verkliðum. Dagsetning formlegrar lokaúttektar seinkar sem þessum fresti nemur. 

Strax og formleg lokaúttekt hefur farið fram skal verkkaupi gefa út vottorð um úttektina og telst 

hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 

Um dulda galla eða annað sem kann að hafa yfirsést við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 

ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 

Í lok ábyrgðartímans, sem er eitt ár, mun verkkaupi ásamt verktaka yfirfara allt verkið og skal sú 

úttekt vera í samræmi við gr. 4.4.11 í ÍST 30:2012. 

Að öðru leyti skal fara eftir köflum 4.4 og 4.5 í ÍST 30:2012. 

0.8.8 Meistaraskipti 

Verktaki skal skrá iðnmeistara á verkið eftir því sem við á, í samráði við eftirlitsmann. 

Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti, þegar þeir hafa lokið verkum sínum og þess er óskað af 

verkkaupa. 

Áritun á teikningar eða umsóknareyðublað hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu eða á önnur 

gögn, veitir þeim ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina, en þetta útboð eða samningur 

ná til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 

Aðaluppdrættir 

100 – Teikningaskrá 

101 – Afstöðumynd 1:200 

102 – Grunnmynd 1.hæð 1:100 

103 – Grunnmynd 2.hæð og kjallari 1:100 

104 – Snið 1:100 

105 – Útlit N A 1:100 

106 – Útlit S V 1:100 

107 - Skráningartafla 

      Verkteikningar 

201 – 1.hæð Vestur 1:50 

202 – 1.hæð Austur 1:50 

203 – 2.hæð  1:50 

204 – Kjallari 1:50 

205 – Snið 1:50 

206 – Snið Vestur 1:50 

207 – Útlit N A 1:100 

208 – Útlit S V 1:100 

     Hlutateikningar 

301 – Innihurðir 1:20 

302 – Innihurðir 2 1:20 

303 – Útihurðir 1:20 

304 – Gluggar 1:20 

305 – Þakgluggar 1:20 

306 – Þak 1:50 

307 – Innréttingar eldhús 1:20 

308 – Ásýnd baðherbergi 1:20 

309 – Veggjatýpur 1:10 
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401 – Deili 1:5 

402 – Deili 1:5 

403 – Deili 1:5 

404 – Deili 1:5 
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Verklýsingar – Moska Suðurlandsbraut 76 
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1.1 AÐSTAÐA 

1.1.1 ennt 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannhaldi og rekstri 

vinnusvæðis á meðan á verki stendur. Allar mælingar framkvæmir verktaki á sinn 

kostnað, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að sannreyna þær. Verktaki skal leggja 

eftirlitsmanni til aðstoð er hann þarfnast við mælingar sínar. Verktaki ber þó einn 

ábyrgð á þeim og aðgerðarleysi og vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri ábyrgð. 

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

viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum 

verkhlutum. Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsinga, skal leitað úrskurðar 

höfunda viðkomandi gagna. 

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

meðan á verki stendur. Hann skal hafa tilbúna veðurhlíf til að verja verkið gegn 

skemmdum teljist það nauðsynlegt, svo og hlífar til að verja aðra byggingarhluta 

skemmdum eða annað í næsta nágrenni við verkið sé þess þörf. Hann fjarlægir rusl 

jafnóðum sem til fellur vegna verksins og heldur vinnustaðnum snyrtilegum, eftir því 

sem tök eru á. 

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

rusl á byggingarstað og í nágrenni sem frá honum kemur. Hafi grasfletir eða 

trjágróður skemmst vegna framkvæmdanna ber verktaka að bæta úr slíku í samráði 

við verkkaupa áður en verki er skilað. Byggingunni skal skila hreinni og fægðri út úr 

dyrum og hvergi má sjást málningarsletta, sem ekki á að vera. 

1.1.2 rlit yfir verkið 

Verk þetta nær til utanhússfrágangs á nýbyggingu á mosku að Suðurlandsbraut 76. 

Um er að ræða sílanböðun sjónsteypu að utan og ísetningu rústfrírra tappa. Tillögn 

og ísetningu timburglugga og útihurða sem og ísetningu þakglugga. Uppsetningu á 

timburgrind á norður og vestur hlið. Einnig er um að ræða frágang á þökum þar sem 

þök eru ýmist einangruð og settur dúkur eða torf ofan á. Verktaki tekur við því svæði 

sem útboðið nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir til að kynna sér vel 

aðstæður áður en tilboðum er skilað inn. 
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1.1.3 aða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaki setur upp vinnu- verkfæra- og efnisskála, í samráði við eftirlitsmann. Þar skal 

vera nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, verkstjóra og eftirlitsmann til að 

athafna sig við sína vinnu, með nauðsynlegum húsgögnum. Aðstaða þessi skal vera í 

samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð. 

Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir 

framkvæmd verksins, bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns- og hitunarkostnað 

á meðan á framkvæmdum stendur. 

Verktaki skal flytja burtu og farga öllum efnisafgögngum á sinn kostnað í 

samræmi við það sem fram kemur í verklýsingum.  Kostnaður vegna gámaleigu fellur 

þar undir. 

Verktaki skal þrífa svæðið reglulega af slíkum efnisafgöngum og rusli og getur 

verkkaupi synjað um áritun reikninga fyrir framkvæmd verks þar til úr hefur verið 

bætt, telji hann að svo hafi ekki verið gert. 

Verktaki má ekki stöðva eða tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og 

bílastæði, né umferð annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum 

sínum með tilliti til þess. 

Verktaki fjarlægir alla sína aðstöðu í verklok, þrífur eftir sig og gerir við 

hugsanlegar skemmdir sem hann hefur valdið á verktímanum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp sem heildarmagn (heild) eins og fram kemur í magnskrá. Greiðslan fyrir 

þennan verklið verður þrískipt þ.e. helmingur verður greiddur þegar allri aðstöðu hefur 

verið komið upp og 20% á miðjum verktíma og 30% við verklok. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við aðstöðuna, svo sem vinna, 

efni, aðflutningar, brottflutningar, förgun, rýrnun o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

Einnig rekstur vinnusvæðisins að öðru leyti og rekstur aðstöðunnar á meðan á verki 

stendur. 
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1.1 VERKPALLAR 

1.1.1 ennt 

Verktaki skal koma upp þeim verkpöllum sem þarf til að fullvinna verkið. Verkpallar 

skulu vera í samræmi við reglur vinnueftirlits ríkisins og byggingarreglugerð. Verktaki 

skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum og 

gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um tilhögun verkpalla. Þar sem 

halda þarf gönguleiðum opnum, undir eða upp við verkpalla, skal afmarka þær með 

handriðum og þéttklæða yfir þær þannig að þeir sem leið eiga um séu ekki í hættu 

vegna framkvæmdanna, umferðar eða af öðrum orsökum. 

1.1.2 kpallar 

Hér er um að ræða verkpalla sem smíðaðir eru á staðnum þegar þeirra er þörf og þeir 

síðan rifnir og fjarlægðir að notkun lokinni og skal liðurinn innihalda hvorutveggja 

ásamt því að klæða þá með neti sé þess krafist. Stigar milli hæða, handrið, stífur, 

flutningur efnis að og frá verkstað og annað það sem tilheyrir verkpöllunum er einnig 

hluti af þessum lið. 

Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, 

bílastæðum og gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um tilhögun 

verkpalla. Aldrei má yfirgefa verkstað án þess að fjarlægja alla stiga upp á fyrstu hæðir 

palla og sjá til þess að óviðkomandi hafi ekki aðgang að pöllum á annan hátt. 

Verkpallar skulu vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirlitinu og samkvæmt 

byggingarreglugerð. Nota má aðrar gerðir af pöllum ef verkkaupi samþykkir það og 

að þeir standist þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp sem heild eins og fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við verkpallana, svo sem flutning að og frá vinnustað, 

uppsetningu og niðurtekningu verkpalla, rýrnun efnis og förgun nema annað sé tekið fram. 

1.1.3 Pallanet 

Verktaki skal setja net á palla til að varna hruni af pöllum.  Netið skal samþykkja af 

verkkaupa og vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og 

byggingarreglugerð. Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei 

aðkomu að húsinu, bílastæðum og gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við 

verkkaupa um fyrirkomulag nets. 
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MAGNTÖLUR: 

Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið enda er hann innifalinn í 1.1.2 

1.2 FÖRGUN OG GÁMALEIGA 

1.2.1 örgun 

Liður þessi felur í sér förgun og brottflutning efnis eftir því sem fram kemur á 

teikningum, í magnskrá og í samræmi við skýringar í liðunum, almennt í 

verklýsingum þessum. 

MAGNTÖLUR: 

Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið enda er hann innifalinn í 1.0.3 

1.2.2 Gámaleiga 

Hér er um að ræða leigu á gámum,uppsetning á þeim og niðurtekning.  Flutningur á 

gámum til og frá verkstað er hluti af þessum lið nema annað sé tekið fram í 

magntöluskrá. Gámar þessir skulu standast þær kröfur sem þeir þurfa að uppfylla, 

með tilliti til notkunar þeirra og þær kröfur sem gerðar eru til þeirra hvað varðar 

innréttingar og öryggi. 

MAGNTÖLUR: 

Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið enda er hann innifalinn í 1.0.3 
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7. FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Almennt 

Þessi liður segir til um frágang utanhúss á mosku við Suðurlandsbraut 76. Helstu 

verkþættir eru: Sílanböðun sjónsteypu að utan og ísetning rústfrírra tappa. Tillögn og 

ísetning timburglugga og útihurða sem og ísetning þakglugga. Uppsetning á 

timburgrind á norður og vestur hlið. Einnig er um að ræða frágang á þökum þar sem 

þök eru ýmist einangruð og settur dúkur eða torf ofan á. 

Þegar búið er að ganga til samninga skal verktaki, áður en hafist er handa á 

hverjum verklið, leggja fram sýnishorn og tæknilegar upplýsingar af efnum sem 

verktaki hyggst nota við verkliðinn telji verktaki ástæðu til, sjá ÍST 30 2012 gr.3.7. 

Verkið skal unnið í samræmi við verkteikningar allra hlutaðeigandi hönnuða og gilda 

teikningar í stærri mælikvarða umfram þær sem eru í minni kvarða nema annað sé 

tekið fram. Verði verktaki var við misræmi í teikningum skal hann tilkynna það 

eftirlitsmanni strax. Verktaki athugi  aðstæður á staðnum og athugi öll mál á staðnum 

eftir því sem við á. Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við 

góð og fagleg vinnubrögð og öll fagvinna unnin af faglærðum mönnum. Öll 

umgengni á vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum óþægindum fyrir aðra 

starfsemi verkkaupa. 

Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á vinnustað og skemmdum sem þau kunna 

að verða fyrir eða þau valda á eignum verkkaupa. Verktaki skal fjarlægja alla 

efnisafganga jafnóðum og fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa varðandi 

það og umgengni á vinnusvæinu. Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni 

og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 

7.2 MÚRVERK 

7.2.1 ennt 

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

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

við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að 

taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal 

hann tilkynna 
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verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á 

verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í 

samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 

7.2.2 Lokun kónagata 

Loka þarf kónagötum með stáltöppum. Tapparnir skulu vera ryðfríir úr 316 stáli. 

Frágangur skv. framleiðenda. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í stykkjum eins og kemur fram í magnskrá. Í einingaverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

7.3 TRÉSMÍÐI 

7.2.1 Almennt 

Alla trésmíðavinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir 

því sem við á og skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja 

að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna umfram það sem 

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

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

verkkaupa. 

Trésmíði skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og 

reglugerðir. Allur viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gagnvarinn eftir því 

sem við á, ef annað er ekki tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á 

staðnum. Þar sem timbur kemur að steyptum fleti skal ætíð setja asfaltpappa á milli 

eða kítta með viðurkenndu kítti, einnig á milli steinsteypu og hluta úr áli og stáli. 

Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því sem fram 

kemur á teikningum eða í verklýsingum. Verð á festingum skal vera innifalið í 

einingarverðum nema þær komi fram í öðrum liðum verksins. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og 

verkkaupi samþykkir.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 

vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
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7.2.2 gur úr timburstoðum 

Timburstoðir skulu settar upp á norður- og vesturhlið hússins og skulu þær settar upp 

samkvæmt magnskrá og sérteikningum. Borðin séu bein, hús þurr og laus við stóra 

kvisti og aðra galla. Um er að ræða mahogany við og skal hann meðhöndlaður 

samhvæmt fyrirmælum söluaðila. Við uppsetningu stoða skal fylgja leiðbeiningum á 

teikningum. Mál skal taka á staðnum. 

Festa skal stoðir með stálskó úr ryðfríu 316 stáli. Á stálfestingu sem er að 

ofanverðu skal setja asfalt pappa á milli festinga og steypu. Festingar þessar skal 

reikna með í einingaverði þessa verkliðs. 

MAGNTÖLUR: 

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

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

flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif 

á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.3 ÞÖK 

7.3.1 ennt 

Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og 

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg 

vinnubrögð. Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. Áður en smíði 

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

Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja t.d. með einni 

kústunarumferð með viðurkenndu fúavarnarefni. Í þeim tilvikum sem timbur liggur 

að steini skal setja asfaltpappa eða vatnsheldan krossvið á milli steinsteypu og 

timburs. 

Rakainnihald timburs í burðarvirkjum skal vera 13-15% (þurrt). 

Allir naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðuð eða ryðfrí 

og skal slíkt vera innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. 

7.3.2 khattur 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakhatti úr zinki, af þeirri gerð og 

þykkt sem fram kemur í magnskrá og á teikningum. Klæðning skal uppfylla 

efnislýsingu 
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títansinks á bls. 4 í RB riti um læstar málmklæðningar. Flasning getur verið vegna 

frágangs við þakglugga og vegna frágangs við þakkant og rennur.  Verktaki skal gera 

ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, þannig að ekki 

verði hindrun á þenslumöguleikum klæðningarinnar. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 

kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.3.3 Þakpappi ofan á steypta plötu 

Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og glattað. Sópa skal flötinn vandlega áður 

en vinna við pappalögn hefst. Á plötuna skal leggja rakavarnarlag, asfaltpappa, skarað 

minnst 20 cm. Pappalögn skal framkvæmd af vönum fagmönnum, samkvæmt 

útboðsgögnum og samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Þess skal gætt vel að allur 

pappi sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir skemmdum við flutning 

eða geymslu. Papparúllur skal geyma þannig að þær standi upp á endann á þurrum 

stað. Í minnst sólarhring áður en hann er notaður skal geyma hann við stofuhita og 

hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. Áður en innkaup eru gerð á pappanum skal 

afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um hann og önnur efni sem verktaki 

hyggst nota við lögnina og sýnishorn af pappanum og fá samþykki hans fyrir 

hvorutveggja. Gefa skal 10 ára ábyrgð á pappanum og vinnu við hann. Lengd kanta 

mælist á ytri brún.  Þakflötur er mældur innan við kanta.  Stangist þessi lýsing á við 

verklýsingu framleiðanda pappans skal verklýsing framleiðandans gilda, en þó með 

samþykki verkkaupa. Ofan á þessi pappalög kemur síðan einangrun o.fl. sem er lýst í 

öðrum liðum og er ekki er hluti af þessum lið. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 

kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 
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7.3.4 Plasteinangrun 

Verk þetta felst í að leggja til og leggja plasteinangrun ofan á steypta plötu í tveimur eða 

fleiri lögum, samtals af þeirri þykkt sem fram kemur í magnskrá, með tilheyrandi 

undirbúningi og frágangi öllum sem þarf til að skila fullfrágengnu verki. Efra lagið er 

sniðskorið þannig að vatnshalli verði að niðurföllum þeim sem verða á þakinu.  Ofan á 

einangrun þessa kemur síðan dúkur sem ekki er hluti af verklið þessum. Einanangrun 

skal vera af þeirri þyngd á m3 sem fram kemur í magnskrá eða á teikningum. Hún skal 

alls staðar liggja fast að öllum veggjum eða þakhlutum þannig að hvergi myndist holrými 

án þess þó að hún pressist saman. 

MAGNTÖLUR: 

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

sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá skulu 

verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.3.5 Þakdúkur (PVC dúkur) 

Verk þetta er að leggja þakdúk á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum 

sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.  Þakdúkurinn skal vera af viðurkenndri gerð. 

Þess skal gætt vel að allur dúkur sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir 

skemmdum við flutning eða geymslu.  Rúllur skal geyma þannig að þær standi upp á 

endann á þurrum stað. Í minnst sólarhring áður en dúkur er notaður skal geyma hann 

við stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. Áður en innkaup eru gerð á 

dúknum skal afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um hann og önnur efni sem 

verktaki hyggst nota við lögnina og sýnishorn af dúknum og fá samþykki hans fyrir 

hvorutveggja. Öll vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum fagmönnum. Öll 

samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu lofti þannig að hann myndi órofna heild 

yfir allan flötinn og út fyrir brúnir. Gefin skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við 

hann. Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal verklýsing 

framleiðanda, en þó með samþykki verkkaupa. Ofan á plasteinangrunina kemur glerfilt 

50-80 g/m2 og síðan þakdúkurinn.  Hann skal festa niður í steininn með þar til gerðum 

múrfestingum.  Festa skal dúkinn gegnum flipa sem myndast þegar dúkurinn skarast. 

Fjöldi festinga og gerð skal vera að fyrirsögn framleiðanda 
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þakdúksins. Á slétta kanta skal líma dúkinn með lími samkvæmt framleiðanda dúksins. 

Dúkurinn skal ná 5 cm inn á kant að lágmarki. 

MAGNTÖLUR: 

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

sem fram kemur í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá skulu 

verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.3.6 þak 

Leggja skal þak sbr. Lið 7.3.3 – 7.3.4. Ofan á einangrun kemur glerfilt og annarskonar 

PVC dúkur og skal sá dúkur innihalda „root barrier“ sem kemur í veg fyrir að rætur 

torfsins skemmi dúkinn. Skal þessi dúkur vera innifalinn í þessum lið. Ofan á þakdúkinn 

kemur viðurkenndur takkadúkur fyrir torfþök. Þar að ofan skal leggja glerfilt. Nú skal 

leggja þrjú lög af torfi og skulu tvö neðstu lögin snúa þannig að ræturnar vísi upp. Efsta 

lagið skal skera af gömlu túni með lágvöxnum innlendum grastegundum. 

MAGNTÖLUR: 

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

sem fram kemur í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá skulu 

verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.3.7 Þakrennur-zink 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp þakrennur úr zinki, af þeirri gerð og þykkt 

sem fram kemur í magnskrá og á teikningum. Klæðning skal uppfylla efnislýsingu títan-

zinks á bls.4 í RB riti um læstar málmklæðningar. Þakrennur skal leggja í heilum 

lengdum án þverskeyta ef hægt er en þar sem skeyta þarf skal það gert með þar til gerðum 

þensluböndum. Rennubönd skulu vera úr zinkefni.  Verktaki skal gera ráð fyrir 

þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, þannig að ekki verði hindrun 

á þenslumöguleikum rennanna. 
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MAGNTÖLUR: 

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

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður 

svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá 

skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.3.8 Niðurföll-zink 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp þakniðurföll úr zinki, af þeirri gerð og 

þykkt sem fram kemur í magnskrá og á teikningum. Klæðning skal uppfylla efnislýsingu 

títansinks á bls. 4 í RB riti um læstar málmklæðningar. Niðurfallsrör skal leggja í heilum 

lengdum án samskeyta ef hægt er en þar sem skeyta þarf skal það gert með til þess 

gerðum þensluböndum. Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við 

leiðbeiningar framleiðanda, þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum 

niðurfallanna. Festingar skulu vera úr zinkefni. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður 

svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá 

skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.4 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS 

7.4.1 ennt 

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

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

og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til 

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

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

með samþykki verkkaupa. 

Járn- og blikksmíði utanhúss skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og 

góðum og faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Almenna reglan 

er að allt járn utanhúss skal heitgalvanhúða og skal þá styðjast við eftirfarandi flokkun. 
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7.4.2 Handrið og svalir 

Liður þessi felur í sér að leggja til handrið úr ryðfríu stáli og setja upp í samræmi við 

teikningar, magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingum. Forðast skal innri 

og ytri galla á saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, undirskurð o.þ.h. Ekki skal 

sjóða meira en þarf og sýnt er á teikningum. Handrið skulu samansoðin úr stálrörum 

eftir því sem teikningar segja til um og fest á vegg, stigakant eða gólf samkvæmt 

teikningunni. Handrið sem skulu vera úti skulu vera úr ryðfríu stáli. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) skv.magnskrá. Í 

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

til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi 

eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.5 MÁLUN UTANHÚSS 

7.5.1 ennt 

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

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

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

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

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

með samþykki verkkaupa. 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 

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

leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó 

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

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

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

framleiðendur málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru 

verktakar hvattir til að kynna sér þær. Áður en heildarverkinu er skilað, skal verktaki 

yfirfara málningu og gera við skemmdir, sem kunna að hafa orðið á verktímanum og 

skal það vera innifalið í einingarverðum. Aldrei skal mála við hitastig sem er undir 5°C, 

nema framleiðandi málningar gefi leyfi fyrir því og verkkaupi sé 
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látinn vita af því. Ekki má undir neinum kringumstæðum þynna málningu umfram það 

sem framleiðandi segir til um. 

7.5.2 ílanböðun sjónsteypu 

Alla sjónsteypta fleti skal vatnsverja. Þegar steypan hefur náð a.m.k. 20 MPa þrýstiþoli 

skal blása hana létt með vatni eða vatni og sandi (votsandblástur) þannig að ysta 

sementshúðin hverfi úr yfirborðinu. Blásturinn verður að skila jöfnu yfirborði og hvergi 

mega koma fram rendur eða skellótt áferð. Sérstök athygli er vakin á því að ekki er gert 

ráð fyrir að háþrýstiþvo steypuflöt af slíkum krafti að steypuflötur opnist og verði gljúpur. 

Bera skal tvær umferðir af öflugri vantsbaseraðri vatnsfælu á alla steypta fleti. Ekki er 

heimillt að nota efni sem þynnist út með terpentínu. Flöturinn sem verja á skal vera 

hreinn, þurr og laus við fitu til að sem best  ísog náist, efninu skal sprautað á með lágum 

þrýstingi. Leyfa skal flötum að þorna vel á milli umferða, fylgja skal leiðbeiningum 

framleiðanda varðandi kjörhitastig sem vera á meðan á böðun og þornun stendur. Fylgja 

skal fyrirmælum framleiðanda efnisins um ytri skilyrði, efnismeðferð og alla framkvæmd. 

Verktaki skal verja alla nærliggjandi fleti sem ekki á að meðhöndla. Fari vatnsfæla á gler, 

tré eða aðra staði, þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það strax af með spritti eða 

öðrum þar til gerðum hreinsiefnum. 

MAGNTÖLUR: 

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

sem fram kemur í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé tekið fram. Þá skulu 

verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.5.3 Olíubera mahoganyvið 

Undirlag skal ver hreint, þurrt og laust við allt ryk. Rakainnihald viðar skal vera skv. 

fyrirmælum framleiðenda olíunnar. Bornar skulu tvær umferðir af olíunni og allt 

umframefni þurrkað af með hreinum klút svo forðast megi „olíupolla“. Verktaki skal verja 

alla nærliggjandi fleti sem ekki á að meðhöndla. Ekki skal notast við málningarsprautu 

við verkið. Nota skal pensla. Farið skal að öllu leyti eftir fyrirmælum framleiðenda á 

viðkomandi olíu. Gera skal prufu af efni skv. fyrirmælum verkkaupa sé óskað eftir því. 

Verlkiður þessi nær til alls þess viðar í verkinu sem skal olíubera, þ.e. glugga og 

timburstoðir. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af 

annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn 

allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.6 GLUGGAR,GLER OG ÚTIHURÐIR 

7.6.1 ennt 

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

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

að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

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

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

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

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

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

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

stendur eftir því sem ástæða er til. Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag 

og standast slagregn að lágmarki 1100 Pa.  Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig 

að þéttleiki sé tryggður og áferð standist gæðakröfur. Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og 

aðrar festingar ryðfríar, heitgalvanhúðaðar eða úr kopar/messing. Bil milli hurða og 

karma og milli opnanlegra gugga og karma skal vera 10 mm nema annað sé tekið fram. 

7.6.2 Gluggar-mahogany 

Í gluggakarma skal nota það efni sem fram kemur í magnskrá. Gluggar skulu vera 

samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf til 

fullnaðarfrágangs verksins.  Gluggar skulu vera fullglerjaðir eins og gert er ráð fyrir í 

magnskrá. Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda 

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

myndi samfellda þéttingu. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja að 

verki loknu. Gler og glerísetning eru innifalin í þessum lið. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema 

annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 

7.6.3 Þakgluggar-ál 

Í gluggakarma þakglugga skal nota það efni sem fram kemur í magnskrá. Gluggar skulu 

vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf til 

fullnaðarfrágangs verksins. Gluggar skulu vera fullglerjaðir eins og gert er ráð fyrir í 

magnskrá. Allir þéttilistar sem tilheyra álgluggum skulu vera gæðavottaðir af 

framleiðanda gluggakerfis. Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi í 

sama fleti og myndi samfellda þéttingu.  Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða 

Epdm siliconbornir þéttilistar. Profílar skulu uppfylla þær álagskröfur sem fram koma í 

ÍST 12 3. útg 1989.  Grunngildi vindálags reiknast sem 2,0 kN/m2.  Verktaki skal leggja 

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

ákvæði verða uppfyllt. Prófílar skulu hafa heilt fals og drenkerfi að innan.  Kerfið skal 

hafa samtengt drenkerfi fyrir lóðrétta og lárétta prófíla og skal vera með "slitinni 

kuldabrú".  Einangrunargildi glugga og hurðarkarma skal ekki vera hærra en 3,0 Kw. 

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

leggja fram vottorð frá gluggaframleiðanda um ábyrgð hans. Fastir gluggar og opnanlegir 

falla undir þennan lið.  Öll járn á opnanleg fög og hurðir skulu vera innifalin í lið 

þessum. Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi af málminum og fjarlægja og ganga 

frá umhverfi án ummerkja. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja að 

verki loknu. Gler og glerísetning eru innifalin í þessum lið. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, nema 

annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess þarf. 
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7.6.4 valahurðir 

Í svalahurðir skal nota það efni sem fram kemur í magnskrá. Á hverja hurð skal setja 3 stk 

koparlamir á kúlulegum.  Einnig skal setja svalahurðaskrá, sem festir hurð að ofan, að 

neðan  og í miðju með innibyggðum hurðastoppara. Þéttilista skal fella í karma 

aðalhurða. Listinn  skal vera boginn, 14,0 mm og beygja út úr falsi. Draga skal listann í 

raufina og má bera á  hann vaselin til að auðvelda ídráttinn. Gæta verður þess að listinn 

sé ekki teygður þegar búið  er að draga hann í. Festa skal enda listanna med litlum 

nöglum eða heftum.  Á hornum skal geirskera listana saman þannig að þeir falli þétt 

saman og bræða þá síðan saman með þar til gerðum lóðbolta. Að lokum skal stilla járn 

þannig að pressa á þéttilista sé hæfileg. Aðrar gerðir af þéttilistum má nota séu þeir 

jafngóðir og verkkaupi lagði til eða betri og verkkaupi  samþykki þá. 

MAGNTÖLUR: 

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

vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, 

nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess 

þarf. 

7.6.5 Útihurðir-rennihurðir 

Rennihurðir í vindfangi skulu vera álhurðir úr viðurkenndu ál/gler rennihurðakerfi. 

Ál/gler rennihurðir eru rafknúnar. Allur rafbúnaður er frá framleiðanda hurða og skal 

innifalinn í einingarverði þeirra. Um er að ræða einfalda hurð sem sett er í mahogany 

gluggaprófíl. 

Opnunarbúnaður skal tengdur hreyfiskynjara og skal hurðin opnast við boð frá honum. 

Tímastillir skal vera milli ytri og innri hurðar þannig að önnur hurðin sé ávallt lokuð, 

nema við sérstakar aðstæður þegar opna á vindfangið alveg út. Rennihurðir skulu vera 

læsanlegar með þeim hætti að þær uppfylli öryggiskröfur hússins. Rennihurðir eru í 

rýmingarleið og skulu opnast við boð frá brunaviðvörunarkerfi. Festingar skulu vera faldar 

og samþykktar af burðarþolshönnuði. Þéttingar skulu vera skv. fyrirmælum og ábyrgð 

framleiðanda og samþykkjast af eftirlitsmanni verkkaupa. Verktaki tekur sjálfur öll mál og 

ber ábyrgð á þeim. 

Hurð og gler skal varið skemmdum á byggingatíma og vera gallalaust við verklok. 

Hurðirnar skal stilla af þannig að þær opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast. 
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MAGNTÖLUR: 

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

vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar til að fullgera veklið, 

nema  annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef þess 

þarf. 

7.6.6 tálhurðir 

Allt efni í stálkörmum og stálhurðum skal vera úr sléttu stáli. Stál skal vera ryðfrítt. 

Karmar skulu vera úr 2.5 mm þykku plötustáli. Karmar eru úr beygðum plötum sem 

rafsoðnar eru í kverkum. Karmar eru með þröskuldum. Í hurðarblöðum skal vera a.m.k 

1.25 mm þykkt spennulaust plötustál, sem fellt er utan um stálramma, en trapisustífingu 

innan á hvoru byrði úr jafnþykku plötustáli. Í holrúm milli stífa og í hurðablöð skal fyllt 

með steinullareinangrun. Vanda skal alla uppsetningu og fara að ráðum framleiðanda um 

hana. Sýna skal nákvæmni við að halda réttum málum. Festingar skulu tengjast 

byggingarhlutum tryggilega. Til styrkingar vegna lama skal sjóða í karma járn. 

MAGNTÖLUR: 

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

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

Einnig rýrnun, afskurður og brottflutingur og förgun umframefnis svo og vinnupallar ef ekki 

er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

7.6.7 Gler og glerjun 

Allt gler skal vera 1. flokks, og í samræmi við kröfur í gr. 8.5.2 í byggingarreglugerð 

112/2012, nema annað sé tekið fram og minnst fimm ára ábyrgð skal fylgja á tvöföldu 

gleri.  Glerþykkt skal miða við 200 kg/m2 vindþrýsting nema annað komi fram á 

teikningum.  Gler skal vera með 12 mm loftrými milli glerja nema í hurðum og 

opnanlegum fögum en þar skal vera 9 mm loftrými og skal það gæðavottað af 

viðurkenndum aðila. Geyma skal gler á öruggum, þurrum stað.  Við ísetningu 

einangrunarglers skal fylgja leiðbeiningum þess glerframleiðanda er selur gler til 

framkvæmdarinnar og reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt (Rb (31) 104.2). 

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. 

Þess skal sérstaklega gætt að glerföls séu hrein og þurr áður en glerjun hefst og 

kanna ber viðloðunarhæfni þéttiefnanna við glerfölsin.  Ef verktaki setur t.d. gler í glugga 
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sílanböðun útveggja er að fullu lokið,  skal hann gera nauðsynlegar ráðstafanir til að verja 

glerið skemmdum. Varðandi þær ráðstafanir skal leita samþykkis eftirlitsmanns. Tryggt 

skal að glerið uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þess að lokinni ísetningu og að það sé 

af viðurkenndri gerð, t.d. K-gler, eldvarnargler, öryggisgler. 

ÍSETNING GLERS Í TRÉGLUGGA: 

1. Hreinsa skal fölsin með viðurkenndu hreinsiefni (t.d. Tuloul).

2. Grunna með efnum sem glerframleiðandi mælir með og sem gefur

hámarksviðloðun (t.d.úrethangrunni). 

3. Setja borða að fyrirmælum glerframleiðanda í glerfals, minnst 5 mm frá

falsbrún.  Setja í burðarklossa fyrir glerið þar sem framleiðandi glersins mælir með oftast 

200 - 300 mm frá hliðarkörmum.  Klossarnir skulu vera undir báðum rúðunum og mega 

ekki loka loftrásum. 

4. Strjúka glerjaðra með klút vættum í spritti til hreinsunar á fitu og óhreinindum

og gler sett í. 

5. Glerlistar meðhöndlaðir á sama hátt og fals og borði settur í þannig að hann

standist á við lista í falsi. Listarnir skulu skrúfaðir með koparskrúfum 4x40 mm 

undirzinkuðum og með hálfkúptum haus, um leið og þeim er þrýst fast að glerinu þannig 

að gúmmíborðarnir pressist 30-40%. Bil milli skrúfa sé 150 mm og fyrsta skrúfan u.p.b. 

40 mm frá enda lista. Skrúfur skulu vera hornrétt á hallandi flöt listans.  Samskeyti 

glerlista á hornum skulu geirskorin að ofan en botnlisti skal ganga heill út að lóðréttum 

körmum eða póstum. 

Ef um eldvarnargler, öryggisgler o.þ.h. er að ræða skal þess gætt að glerið uppfylli 

þær kröfur sem gerðar eru til þess og það sé af viðurkenndri gerð og uppfylli þær kröfur 

sem það á að gera að lokinni ísetningu. 

MAGNTÖLUR: 

Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið enda er hann innifalinn í liðum 7.6.2-7.6.5 
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9. AUKAVERK

9.0 TÍMAGJALD IÐNAÐAR- OG VERKAMANNA 

Verktaki skal bjóða taxta fyrir iðnaðarmenn og verkamenn. Taxtar skulu vera 

jafnaðartaxtar og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. 

Tímagjaldið skal miðast við hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað svo 

sem allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk, ferðir, fæði, álagningu, 

verkstjórn, kostnað vegna allra almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða teknir með 

í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu 

nema um það verði samið vegna aukavinnu sem verkaupi óskar eftir að verði unnin. Álag 

greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er klukkustundir (klst). Einingaverð skulu innifela allan kostnað svo sem allar 

samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, 

kostnað vegna allra almennra handverkfæar og þess háttar. 
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Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 0
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0
9 ANNAÐ 0

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Moska í Reykjavík

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í mosku Suðurlandsbraut 76, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:
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Moska í Reykjavík
TILBOÐSSKRÁ/MAGNSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA 
1.0 Aðstaða

1.0.3 Aðataða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 0 0
1.1 Verkpallar

1.1.2 Verkpallar 1 heild 0 0
Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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TILBOÐSSKRÁ/MAGNSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk

7.1.1 Lokun kónagata(stáltappar) 306 stk 0 0
Kafli 7.1 Múrverk samtals: 0

7.2 Trésmíði
7.2.2 Veggur úr timburstoðum 130,1 m² 0 0

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 0

7.3 Þök
7.3.2 Zinkhattur 151 m 0 0
7.3.3 Þakpappi ofan á steypta plötu 485 m² 0 0
7.3.4 Palsteinangrun ESP 418 m² 0 0
7.3.5 Þakdúkur 346 m² 0 0
7.3.6 Torfþak 109 m² 0 0
7.3.7 Þakrennur-zink 100 mm 9 m 0 0
7.3.8 Niðurföll-zink 70 mm 84 m 0 0

Kafli 7.3 Þök samtals 0

7.4 Járn- og blikksmíði
7.4.2 Handrið og svalir 85 m 0 0

Kafli 7.4 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.5 Málun utanhúss
7.5.2 Sílanböðun sjónsteypu 502 m² 0 0
7.5.3 Olíubera mahoganyvið 1614 m 0 0

Kafli 7.4 Málun utanhúss samtals: 0

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.2 Gluggar-mahogany
* G1- (3,2x10,7) 5x(3,2m) m.p 1 stk 0 0
* G2-(2,7x3) 1x(2,7m) m.p og 2x1,5 m.p 1 stk 0 0
* G3-(2,83x3,2) 2x(2,83m) m.p + opl.fag 2 stk 0 0

G4-(3x1,85) 1 stk 0 0
* G5-(7,1x3) 3x(3m) m.p 1 stk 0 0
* G6-(4,3x3) 3x(3m) m.p 1 stk 0 0

G7-(2,7x2,27) 1 stk 0 0
G8-(2,52x0,6) 2 stk 0 0
G9-(2,54x1,5) 1 stk 0 0
G10-(2,54x0,8) opl.fag 2 stk 0 0

7.6.3 Þakgluggar-ál

*
G11-(4,59x6,35) 4x(6,35m) m.p+2stk
opl.fög 1 stk 0 0
G12-(2,5x2,7) 1 stk 0 0

7.6.4 Svalahurðir 2 stk 0 0
7.6.5 Útihurðir-rennihurðir 2 stk 0 0
7.6.6 Stálhurðir

ÚH-2 (2,2x1,05) 1 stk 0 0
ÚH-3 (2,2x1,35) 2 stk 0 0
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TILBOÐSSKRÁ/MAGNSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 0

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0

* m.p=millipóstur
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TILBOÐSSKRÁ/MAGNSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK

9.0
Tímagjald iðnaðar- og 
verkamanna

9.0.1 Tímagjald Iðnaðarmanna 80 klst 0 0
9.0.2 Tímagjald verkamanna 40 klst 0 0

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 12.995.038
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 33.588.631
9 ANNAÐ 620.000

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 47.203.669

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Moska í Reykjavík

TILBOÐSBLAÐ-KOSTNAÐARÁÆTLUN

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í mosku Suðurlandsbraut 76, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:
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Moska í Reykjavík
Kostnaðaráætlun

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA 
1.0 Aðstaða

1.0.3 Aðataða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 4.632.896 4.632.896
1.1 Verkpallar

1.1.2 Verkpallar 1 heild 1.864.623 1.864.623
Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 6.497.519

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 12.995.038
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Moska í Reykjavík
Kostnaðaráætlun

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk

7.1.1 Lokun kónagata(stáltappar) 306 stk 2.263 692.478
Kafli 7.1 Múrverk samtals: 692.478

7.2 Trésmíði
7.2.2 Veggur úr timburstoðum 130,1 m² 8.560 1.113.656

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 1.113.656

7.3 Þök
7.3.2 Zinkhattur 151 m 17.840 2.693.840
7.3.3 Þakpappi ofan á steypta plötu 485 m² 690 334.650
7.3.4 Palsteinangrun ESP 418 m² 5.983 2.500.894
7.3.5 Þakdúkur 346 m² 14.400 4.982.400
7.3.6 Torfþak 109 m² 19.800 2.158.200
7.3.7 Þakrennur-zink 100 mm 9 m 15.400 138.600
7.3.8 Niðurföll-zink 70 mm 84 m 13.556 1.138.704

Kafli 7.3 Þök samtals 13.947.288

7.4 Járn- og blikksmíði
7.4.2 Handrið og svalir 85 m 81.849 6.957.165

Kafli 7.4 Járn- og blikksmíði samtals: 6.957.165

7.5 Málun utanhúss
7.5.2 Sílanböðun sjónsteypu 502 m² 2.422 1.215.844
7.5.3 Olíubera mahoganyvið 1614 m 950 1.533.300

Kafli 7.4 Málun utanhúss samtals: 2.749.144

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.2 Gluggar-mahogany
* G1- (3,2x10,7) 5x(3,2m) m.p 1 stk 735.894 735.894
* G2-(2,7x3) 1x(2,7m) m.p og 2x1,5 m.p 1 stk 296.787 296.787
* G3-(2,83x3,2) 2x(2,83m) m.p + opl.fag 2 stk 357.548 715.096

G4-(3x1,85) 1 stk 173.560 173.560
* G5-(7,1x3) 3x(3m) m.p 1 stk 506.795 506.795
* G6-(4,3x3) 3x(3m) m.p 1 stk 409.601 409.601

G7-(2,7x2,27) 1 stk 173.560 173.560
G8-(2,52x0,6) 2 stk 114.550 229.100
G9-(2,54x1,5) 1 stk 138.848 138.848
G10-(2,54x0,8) opl.fag 2 stk 165.938 331.876

7.6.3 Þakgluggar-ál

*
G11-(4,59x6,35) 4x(6,35m) m.p+2stk
opl.fög 1 stk 864.285 864.285
G12-(2,5x2,7) 1 stk 180.560 180.560

7.6.4 Svalahurðir 2 stk 180.669 361.338
7.6.5 Útihurðir-rennihurðir 2 stk 1.505.800 3.011.600
7.6.6 Stálhurðir

ÚH-2 (2,2x1,05) 1 stk 448.000 448.000
ÚH-3 (2,2x1,35) 2 stk 476.200 952.400
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Kostnaðaráætlun

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 8.128.900

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 33.588.631

* m.p=millipóstur
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Moska í Reykjavík
Kostnaðaráætlun

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK

9.0
Tímagjald iðnaðar- og 
verkamanna

9.0.1 Tímagjald Iðnaðarmanna 80 klst 4.500 360.000
9.0.2 Tímagjald verkamanna 40 klst 6.500 260.000

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 620.000
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Viggó Magnússon, Umsjónakennari

Kristinn Arnarsson, Kennari
Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni

MÁLEFNI:

Sigurgísli fer yfir hugmyndir sínar að tillögu um lokaverkefni. Samkeppnistillaga að Mosku frá VA 
arkitektum er samþykkt.
Ekki annað bókað og fundi slitið kl 12:30

HR  15-01-2016 

______________________________________ 
Staður og dagsetning

______________________________________

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 15.1.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 1 Fundartími: 11:00

SG-Hönnun
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning VA arkitektar Borgartún 6

Viðstaddir

Jóhannes Harðarson, byggingafræðingur 

Helena Björgvinsdóttir, arkitekt
Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni

MÁLEFNI:

Þessi fundur fór í að fara yfir öll gögn sem arkitektinn fékk til undirbúnings á tillögu. Hugmyndir 
arkitekta ofl.
Ekki annað bókað og fundi slitið kl 14:00

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 18.1.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 2 Fundartími: 13:00

SG-Hönnun

Borgartún  15-01-2016 

Staður og dagsetning

______________________________________

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Sverrir Agnarsson, fyrrv.form. félag múslima á Íslandi. 
Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: Farið yfir stærðir og skipulag mosku og fengið álit frá dómnefndarmeðlim. 
Sverrir kom með margar góðar ábendingar á rýmisþörf og skipulag,(rýmisgreining). 
Hann hefði viljað sjá mig velja aðra tillögu en það er hans álit. Honum fannst hún 
ekki nógu moskuleg. Helstu punktar frá honum voru skýrari kynjaskipting í 
hreinsunarsvæðinu og ljósop bænasal.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 14:00

 Háskólinn í Reykjavík 25-01-2016

Staður og dagsetning 

______________________________________

FUNDARGERÐ Á UNDIRBÚNINGSTÍMA

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 27.1.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 Byggingarstaður: 
Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 3 Fundartími: 13:00

SG-Hönnun

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Eyþór Rsfn Þórhallss.,Dósent

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: Farið yfir burðarþol Moskunnar. Ég fékk hjálp við að reikna helstu bita 
hússins sem og stálsúlur framan við húsið. Fékk þau skilaboð að mínar pælingar 
ganga upp og mun ég halda áfram með þessa hönnun.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 13:30

Háskólinn í Reykjavík 1-02-2016

Staður og dagsetning 

______________________________________

FUNDARGERÐ Á FORHÖNNUNARFASA

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 1.2.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 4 Fundartími: 13:00

SG-Hönnun

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Guðmundur Gunnarsson, Mannvirkjastofnun 

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: Ég hitti Guðmund brunahönnuð frá mannvirkjastofnun og hann fór 
með mér yfir brunagreininguna. Margt athugavert kom í ljós og hann benti mér á 
þau atriði sem betur mættu fara. Það helsta var flóttaleið úr kennslurými og svo 
brunahólfun. Það þarf að gera salerni í kjallara að sér brunahólfi þó svo að það 
sé bara ein leið út þá taldi hann að brunahætta á þessum stað væri lítil og stutt í 
næstu flóttaleið. Fer strax í verkið og lagfæri og held svo áfram með hinar 
greiningarnar.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 10:30

 Háskólinn í Reykjavík 12-02-2016

Staður og dagsetning

______________________________________

FUNDARGERÐ Á FORHÖNNUNARFASA

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 12.2.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 5 Fundartími: 10:00

SG-Hönnun

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Karl, Lagnahönnuður,kennari

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: Ég hitti Karl í skólanum og sýndi honum hvað ég var að hugsa með 
frárennsli og lagnaleiðir. Honum leist vel á það sem komið var en benti á 
lagnaleiðir sem betur mættu fara. Ég þurfti að staðsetja brunnana og hann var 
sáttur við það. Nú get ég klárað lagnagreiningu.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 10:30

 Háskólinn í Reykjavík 13-02-2016

Staður og dagsetning 

______________________________________

FUNDARGERÐ Á FORHÖNNUNARFASA

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 13.2.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 6 Fundartími: 10:00

SG-Hönnun

______________________________________

92

Viðauki 5



GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Malarhöfði 8

Viðstaddir

Karl, Lagnahönnuður,kennari

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: 
Ég hitti Karl á vinnustað hans, Blikksmiðurinn. Ég fór yfir lagnagreininguna og 
bað hann um álit svona áður en ég klára aðaluppdrætti. Hann var mjög sáttur 
með mig en benti mér þó á að ég þyrfti að útbúa lagnastokk fyrir loftræsingu 
sem fer inn í bænasal. Einnig saknaði hann að sjá klausu í greiningunni um 
hvers vegna ég vel upphitun að mestu leyti með loftræsingu og ofnum.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 14:00

 Malarhöfði 8 02-03-2016

Staður og dagsetning 

______________________________________

FUNDARGERÐ AÐALUPPDRÆTTIR

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 2.3.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 7 Fundartími: 13:00

SG-Hönnun

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Viggó Magnússon,kennari 

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: 
Ég hitti Viggó í HR og var tilbúinn með aðaluppdrætti og fékk hann til þess að 
fara yfir þá með mér. Honum leist vel á þá en benti mér þó á nokkur atriði sem 
betur mættu fara og þá punkta skrifaði ég hjá mér og er í óða önn að laga þau 
atriði.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 11:00

 HR 11-03-2016

Staður og dagsetning

______________________________________

FUNDARGERÐ AÐALUPPDRÆTTIR

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 11.3.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 8 Fundartími: 10:20

SG-Hönnun

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Þormóður Sveinsson,kennari 

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: 
Ég hitti Þormóð í HR og var tilbúinn með aðaluppdrætti, líkt og ég hafði fyrir 
Viggó fyrr um daginn, og fékk hann til þess að fara yfir þá með mér. Honum 
leist vel á þá en benti mér þó á nokkur atriði sem betur mættu fara og þá 
punkta skrifaði ég hjá mér og er í óða önn að laga þau atriði. Ég hjó eftir því að 
hann og Viggó eru ekki alveg sammála um hvernig skuli skila aðaluppdráttum 
en bæði sjónarmið eiga þó vel við og ég þarf bara að ákveða hvernig ég vil skila 
þessu af mér.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 14:00  HR 11-03-2016

Staður og dagsetning

______________________________________

FUNDARGERÐ AÐALUPPDRÆTTIR

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 11.3.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 9 Fundartími: 13:20

SG-Hönnun

______________________________________
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GRUNNUPPLÝSINGAR UM VERKIÐ: Lokaverkefni Moska

Fundarupplýsingar

Staðsetning Háskólinn í Reykjavík

Viðstaddir

Viggó Magnússon,kennari 

Sigurgísli Gíslason, Nemandi

Málefni
MÁLEFNI: 
Ég hitti Viggó í HR og var tilbúinn með útboðsgögn ofl. í þeim dúr og fékk svör 
við nokkrum spurningum. Fundurinn var ekki langur en skilaði sínu og nú eru 
loka metrarnir eftir.

Ekki annað bókað og fundi slitið kl 10:40  HR 7-04-2016

Staður og dagsetning 

______________________________________

FUNDARGERÐ ÚTBOÐSGÖGN

Kt. 450397-2889 

Kt. 231087-3119 

Kt. 231087-3119

Dags. 7.4.2016

Lóðarhafi/eigandi: Félag múslima á Íslandi 

Byggingarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Hönnunarstjóri: Sigurgísli Gíslason 

Byggingarleyfi nr.: 1234567-1 

Byggingarstaður: Suðurlandsbraut 76

Staðgreinir: 0-1-1473303 Landnúmer: 222542 Matshluti: 01

Verkfundur nr.: 10 Fundartími: 10:20

SG-Hönnun

______________________________________
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Fundur með Sverri Agnarsyni 27.1.2016 

Spurningar fyrir fundinn:
Hvernig eru rýmin að þínu mati og hvað má betur fara? 
Salernismál? 
Eldhúsaðstaða? 
Embalming nægilegt rými? 
Útlit. Sjónsteypa og viður, kemur eitthvað annað til greina? T.d sinkklæðning og 
ál-timburgluggar? 
Timburveggur við hliðina á stiga,álit? 
Hugmynd að stækkun á svæði fyrir skó? 

Hans svör og athugasemdir: 
Sverri finnst lýsing úr loftaplötu algörlega fáránleg og segir að það trufli hann. 
Hann sagði að skósvæðið mundi vel duga. 
Varðandi sjónsteypuna sagði hann að í augum múslima væri hún ekkert merkilegri 
en t.d sink.ss skiptir ekki máli. 
Timburveggur hliðina á stiga fanns honum ekki fallegur. 
Embalming (smurning) er alveg næginlega stórt. 
Hann hefði viljað sjá glugga úr skrifstofu niðrí bænahús. 
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Félag múslima á Íslandi 
Ármúli 38
108 Reykjavík

Sigurgísli Gíslason

byggingafræðingur 

Kt. 231087-3119
Hrísrima 23 112 
Reykjavík

Kt. 450397-2889

DAGSETNING

21.1.2016

REIKNINGUR NR:

2016-1

Reikningur  

Texti upphæð

Frumhönnun 362.600 kr

vsk-24% 87.024 kr

Samtals 449.624 kr

Sigurgísli Gíslason          Kt. 231087-3119       banki  000-26-0000

SG-Hönnun

EiningMagn Einingaverð

9.800 krklst.37
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Félag múslima á Íslandi 
Ármúli 38
108 Reykjavík

Sigurgísli Gíslason

byggingafræðingur 

Kt. 231087-3119
Hrísrima 23 112 
Reykjavík

Kt. 450397-2889

DAGSETNING

24.2.2016

REIKNINGUR NR:

2016-2

Reikningur  

Texti upphæð

Forhönnun 1.656.200 kr

vsk-24% 397.488 kr

Samtals 2.053.688 kr

Sigurgísli Gíslason          Kt. 231087-3119       banki  000-26-0000

SG-Hönnun

EiningMagn Einingaverð

9.800 krklst.169
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Félag múslima á Íslandi 
Ármúli 38
108 Reykjavík

Sigurgísli Gíslason

byggingafræðingur 

Kt. 231087-3119
Hrísrima 23 112 
Reykjavík

Kt. 450397-2889

DAGSETNING

14.3.2016

REIKNINGUR NR:

2016-3

Reikningur  

Texti upphæð

Aðaluppdrættir 931.000 kr

vsk-24% 223.440 kr

Samtals 1.154.440 kr

Sigurgísli Gíslason          Kt. 231087-3119       banki  000-26-0000

SG-Hönnun

EiningMagn Einingaverð

9.800 krklst.95
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Félag múslima á Íslandi 
Ármúli 38
108 Reykjavík

Sigurgísli Gíslason

byggingafræðingur 

Kt. 231087-3119
Hrísrima 23 112 
Reykjavík

Kt. 450397-2889

DAGSETNING

6.4.2016

REIKNINGUR NR:

2016-4

Reikningur  

Texti upphæð

Verkteikningar og deili 1.421.000 kr

vsk-24% 341.040 kr

Samtals 1.762.040 kr

Sigurgísli Gíslason          Kt. 231087-3119       banki  000-26-0000

SG-Hönnun

EiningMagn Einingaverð

9.800 krklst.154
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Félag múslima á Íslandi 
Ármúli 38
108 Reykjavík

Sigurgísli Gíslason

byggingafræðingur 

Kt. 231087-3119
Hrísrima 23 112 
Reykjavík

Kt. 450397-2889

DAGSETNING

20.4.2016

REIKNINGUR NR:

2016-5

Reikningur  

Texti upphæð

Útboðsgögn og verklýsingar 705.600 kr

vsk-24% 169.344 kr

Samtals 874.944 kr

Sigurgísli Gíslason          Kt. 231087-3119       banki  000-26-0000

SG-Hönnun

EiningMagn Einingaverð

9.800 krklst.72
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Dagbók Lokaverkefni 10. Önn 

14.12.2015: Skimað um eftir samkeppnistillögum til að vinna með rakst á eina spennandi frá tipoli 

arkitektum, Moska á Íslandi. 2 tímar. 

16.12.2015: Haldið áfram leit af lokaverkefni og sendur póstur á fjölmargar arkitektastofur. 2 tímar 

27.12.2015: Skimað eftir tillögum. 1 tími 

7.1.2016: Lítil sem engin svör fengist við tölvupósti sem sendur var 16.12.2015 þannig ég ákvað að 

fara í heimsóknir á nokkra staði og fékk eina tillögu frá Tark að leikskóla austurkór 1. 4 tímar. 

11.1.2016: Fékk svar frá VA arkitektum og samkeppnistillögu um Mosku. Líst vel á tillöguna og ætla 

bera hana undir umsjónakennara minn. 1 tími. 

14.1.2016: Loka ákvörðun tekin og lokaverkerfnið mun vera Moska frá VA arkitektum. Staðarlota og 

undirbúningur 4.tímar. 

15.1.2016: Gerð tímaáætlun og fundargerð. Viggó og Kiddi samþykkja tillögu og vinna að hefjast við 

teikningu. 6 tímar 

16.1.2016: Spjallað við kennara og næstu skref ákveðin. Kennarar impra á því að skipuleggja sig vel 

áður en haldið er í teiknivinnu það eigi eftir að margborga sig. Helgi revitkennari hjálpar mér að 

komast af stað með revit. 7 tímar. 

18.1.2016: Skilað inn umsókn um lokaverkefni. Byrja að teikna hús í revit og á fund með VA 

arkitektum eftir hádegi. 6 Tímar. 

19.1.2016: Hitti Viggó í morgun og fórum létt yfir stöðuna. Er að teikna húsið upp í revit gengur 

þokkalega og margt að koma í ljós. Lítur út fyrir að það verða nokkur skemmtileg deili. 8 Tímar. 

20.1.2016: Enginn kennari í dag Eyþór átti að koma en lét ekki sjá sig. Hélt áfram vinnu við að teikna 

upp húsið í revit. Styttist óðum í að húsið verði komið upp gróflega og ég geti byrjað að greina. 8 

tímar. 

21.1.2016: Ég hélt áfram að teikna í Revit. Byggingin eins og hún kemur frá arkitektum er að verða 

klár í Revit. Helgi kennari kom í dag og hjálpaði mér með það sem mig vantaði. 7 tímar. 
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22.1.2016: Kláraði að teikna húsið gróflega upp í revit. Kiddi kom við og fórum við í að plana 

greiningarvinnuna. Á mánudag byrja ég í greiningarvinnunni.  8 tímar. 

25.1.2016: Þá er greiningarvinnan að hefjast. Ég hafði samband við Sverri Agnarson í dag og bað hann 

um fund varðandi álit á moskunni og ýmis önnur mál. Hann var meira en til í það og ætlar að hitta 

mig á miðvikudag næstkomandi. Sá fundur verður færður inn í fundargerð. Annars verður 

rýmisgreining fyrst á dagskrá. 4 tímar. 

26.1.2016: Aðstaða í úranus komin í hús og morguninn fór í að koma sér fyrir þar ásamt því að hitta 

Viggó. Ýmsar vangaveltur komu upp í spjalli við viggó varðandi rými sem og flóttaleið úr kjallara. 

Restin af deginum fór svo í rýmisgreiningu og er ég kominn vel af stað með hana nú í lok dags. 8 

tímar. 

27.1.2016: Unnið að rýmisgreiningu og fundur með Sverri Agnarssyni eins meðlims dómnefndar.(sjá 

fundargerð 3). Er veikur og fer fyrr í dag en til stóð. 7 tímar. 

28.1.2016: Kláraði rýmisgreiningu í dag og fór vel af stað með burðargreiningu. Sendi Eyþóri póst 

varðandi hjálp við útreikninga. Held ég sé vel á áætlun en aldrei hægt að slá slöku við. 

29.1.2016: Byrjaði á brunagreiningu og bætti við hinar sem komnar eru. Kiddi kom í dag og fór yfir 

nokkrar pælingar um stífingu á bita við inngang. 8 tímar. 

1.2.2016: Brunagreining komin langt á veg. Áætla að klára hana á morgunn. Þá fer ég í að breyta 

húsinu skv. rýmisgreiningu ofl. Hitti Eyþór í dag og tókum burðinn fyrir burðargreiningu er lokið. 8 

tímar. 

2.2.2016: Dagurinn í dag byrjaði á hitting með Viggó þar sem ég sýndi honum hvert ég var kominn og 

hugmyndir mínar að breytingum. Restin af deginum fór í að breyta teikningunni í Revit og komu upp 

endalaust af vandamálum. 

3.2.2016: Var í greiningum í dag. Ætlaði að fara í lagnagreiningu en kalli kom ekki og er dáldið fastur. 

Vann þess í stað í brunagreiningu og er hún nú klár. Kom upp umsókn um gæðakerfi hönnuða. 7,5 

tímar. 

4.2.2016: Greiningar halda áfram setti lagnagreiningu á hilluna og er farinn af stað með 

efnisgreiningu. Greiningunni miðar vel áfram og klára ég hana líklegast á morgunn. 6,5 tímar. 

5.2.2016: Í dag hitti ég Kidda og ræddi við hann um greiningar ofl. Hélt svo áfram með 

efnisgreininguna og kláraði hana. Tók fyrir alla helstu byggingarefni hússins og setti í stigagjöf og er 

mjög sáttur með niðurstöðuna. 5 tímar. 
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8.2.2016: Var heima með strákinn lasinn í dag en náði þó að gera eitthvað. Kom svo í skólann kl 16 og 

tók smá skurk. Greiningarnar vel á veg komnar. 7 tímar. 

9.2.2016: Gekk vel í dag hitti Viggó og fór yfir stöðuna, engar athugasemdir gerðar við vinnuna en ég 

mun hitta hann aftur um helgina á 2. staðarlotu og fara betur yfir þetta. Byrjaði að skoða lagnir í dag 

og leiðir til upphitunar en á að hitta Kalla lagnakennara og þá verður tekin loka niðurstaða. 8 tímar. 

10.2.2016 : Haldið áfram með lagnir og fundin lausn á fellihurðum. 8 tímar. 

11.2.2016: Staðarlota byrjaði í dag og Viggó fór yfir dagskrá lotunnar. Við lokaverkefnisnemendur 

eigum nokkra fundi með kennurum og af nægu er að taka. Teiknaði frárennslislagnir í dag eftir bestu 

getu og ætla að bera þær undir kalla um helgina. 8 tímar. 

12.2.2016: Fór á fund með Guðmundi brunaþolshönnuði og kennara og sýndi honum greiningarnar 

mínar. Honum leist vel á en gerði smávægilegar breytingartillögur á brunahólfum eftir fundinn. 7 

tímar. 

13.2.2016: Kalli lagnakennari kom í dag og áttum við langan fund með honum hann fór yfir það sem 

ég var að gera og nú er ég fær um að klára þessa greiningu. 6 tímar. 

15.2.2016  Í dag fór ég langt með lagnagreiningarnar og ætla mér að klára þær á morgunn. Þurfti að 

fara til læknis. 6 tímar. 

16.2.2016: Í dag kom Viggó og hitti okkur strákana. Það var svosem ekki mikið sem ég þurfti að bera 

undir hann á þessari stundu en þó hjálpaði hann mér með þakhalla ofl. Hann setti spurningamerki við 

bita í lofti á bænahúsi og ég er að skoða aðra möguleika en tel þó að þetta sé besta leiðin til þess að ná 

fram því lúkki sem ég vil og sem arkitektarnir vildu. Greiningum fer að ljúka. 8 tímar. 

17.2.2016: Í dag setti ég lyftu inn í húsið og byrjaði að teikna gróf deili. Kalli lagnakennari átti að 

koma en hann lét ekki sjá sig. Ég er búinn með lagnagreininguna en ætlaði að fá hann til að leggja 

blessun sína yfir hana. Tók svo klukkutíma heima í deilum. 9 tímar. 

18.2.2016: Góður dagur í dag. Vann að hönnun útveggja þ.e.a.s hvernig ég ætla að byggja þá upp. 

Teiknaði tvö deili og er að velta ýmsu fyrir mér varðandi það. Einnig fór ég á TÓV og nelgdi niður 

vinnu eftir nám og samdi um laun o.þ.h. 7 tímar. 

19.2.2016: Dagurinn í dag fór í steypudaginn á Grand hótel. Þar voru margir áhugaverðir fyrirlestrar 

þar á meðal um sjónsteypu þar sem ég fékk nokkra góða vinkla á verkefnið mitt. 8 tímar. 

22.2.2016: Í dag hitti ég þormóð og fór yfir deililausnir sem ég var búinn að gera og fékk nokkra góða 

punkta. Hélt svo áfram að gera deili aðallega hvernig ég ætla að leysa niðurfall af glerþaki. Ég er 
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kominn með eina hugmynd að niðurfalli og ætla að bera það undir Viggó á morgunn. Nú fer maður að 

byrja á aðaluppdráttum. 8 tímar. 

23.2.2016: Hitti Viggó í dag og hann gaf mér nokkur tips varðandi deilin mín. Er búinn að vera að 

vinna í deilum í dag. 7 tímar. 

24.2.2016: Var heima með stelpuna mína í dag starfsdagur á leikskóla. Náði þó smá vinnu. 2 tímar. 

25.2.2016: Í dag kláraði ég orkuramma hússins og gerði smá deili. Ég er tilbúinn með smá pakka fyrir 

Kidda á morgunn. Nú eru greiningar að klárast og ég þarf að fara að vinda mér í næsta fasa þ.e. að 

klára aðaluppdrætti. Ef ég hef tíma í lokin þá get ég komið aftur og fínpússað ef uppá vantar tel 

mikilvægt að halda áætlun. 8 tímar. 

26.2.2016: Byrjaði á byggingarlýsingunni í dag og þar með á aðaluppdráttum degi fyrr en planið var 

sem er bara gott. Lít svo á að greiningarvinnan sé komin nema annað komi í ljós í ferlinu sem ætti ekki 

að gerast þar sem ég hef lagt mikla vinnu í greiningar. 7 tímar. 

28.2.2016: Kom í dag sunnudag til þess að klára byggingarlýsinguna er á ákveðnu tímaplani með 

aðaluppdrættina og þetta er hluti af því að halda því. 5 tímar. 

29.2.2016: Í dag gerði ég afstöðumyndina klára að mestu leyti þarf samt að láta kíkja yfir hana og 

kanna hvort eitthvað vanti. Vinn þó alla aðaluppdrætti skv. gátlista Reykjavíkurborgar. 8 tímar. 

1.3.2016: Unnið í aðaluppdráttum í dag þá aðallega útlitsmyndum mörg verkefni framundan. 8 tímar. 

2.3.2016: Í dag vann ég að útlits-uppdráttum og kláraði þá að mestu leyti. Fór á fund með Kalla 

lagnakennara og við fórum yfir gögnun (sjá fundargerð 7). Góður dagur að baki og ég er á áætlun. 8 

tímar. 

3.3.2016: Fór langt með grunnmyndir fyrstu hæðar og kjallara. Hitti Helga kennara og fékk nokkur 

tips frá honum í Revit. 7 tímar. 

4.3.2016: Þetta var ekki langur dagur á skrifstofunni en hann var nýttur mest megnis á Verk og vit 

sýningunni. Engu að síður kom ég einhverju í verk eftir sýningu og miðar aðaluppdráttum ágætlega 

áfram. 2 tímar. 

7.3.2016: Náði ekki mörgum tímum í dag þar sem dagmamma stráksins er veik. Ég náði þó að klára 

grunnmyndir í aðaluppdráttum og er nokkuð sáttur. Lítur út fyrir að ég þurfi að vera heima með 

strákinn á morgunn líka. 4 tímar. 
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8.3.2016: Þurfti ekki að vera heima í dag. Fór í skólann og hitti Viggó sýndi honum útlitsmyndir og 

fékk nokkra góða punkta. Byrjaði á sneiðmyndum í dag og stefni að því að klára aðaluppdrætti fyrir 

helgi. 8 tímar. 

9.3.2016: Gekk mjög vel í dag kominn með flesta aðaluppdrætti og staðarlota byrjar á morgun. Á fund 

með Viggó og Þormóði á morgunn og fer svo í skráningartöflu. 8 tímar. 

10.3.16: Langur dagur í dag fór á 2 fundi með kennurum þ.e.a.s Viggó annarsvegar og Þormóði 

hinsvegar, (sjá fundargerðir 8 og 9). Þetta gekk nokkuð vel og fékk ég nokkra punkta á aðaluppdrætti 

sem ég mun laga um helgina. Er búinn að vera að reyna við skráningartöfluna en gengur frekar illa 

held áfram á morgunn. 11 tímar. 

11.3.16: Dagurinn í dag fór allur í skráningatöflu og ég náði að klára hana. Hitti þormóð og hann lagði 

blessun sína yfir hana. 8 tímar. 

12.3.16: Mætti í dag og var að skrifa upp fundargerðir gærdagsins sem og að lagfæra aðaluppdrætti. 3 

tímar. 

14.3.16: Dagurinn í dag fór í að fínpússa aðaluppdrætti, laga ramma og línur. Einnig var ég að 

undirbúa mig undir verkteikningar sem hefjast á morgunn. Ég er þó kominn einn dag framyfir 

tímaáætlun en mun bæta það upp um páskana. 8 tímar. 

15.3.16: Byrjaði á verkteikningum í dag og það fór ágætlega af stað. Finn þó fyrir að ég er ryðgaður í 

verkteikningum þar sem það er langt síðan ég var á 8. önn. byrjaði þó á grunnmyndum og fór langt 

með þær. 8 tímar. 

16.3.16: Fór langt með innihurða og inniglugga teikningarnar í dag. Þetta er allt á réttri leið ætla að 

reyna að vera kominn með sem mest fyrir föstudag svo ég geti fengið punkta frá kidda. 8 tímar. 

17.3.16: Í dag var ég að vinna í verkteikningum og þá aðallega glugga og hurða teikningum. 

Einbeitingaleysi fór að gera vart við sig og ég tók daginn snemma og hætti kl tvö. 6 tímar 

18.3.16: Hitti Kidda og Viggó í dag. Það gekk mjög vel og ég fékk nokkra nytsamlega punkta þ.a.m. 

mun ég gera breytingar á andyri hússins. Hurðateikningar langt komnar en ég þurfti að breyta þremur 

hurðum og bæta við einni eftir ábendingar frá kennara. Eftir fundinn kynnti ég mér 

reglugerðarákvæðin betur um gangmál dyra og fékk það staðfest að allt gengur upp. Sé fram á að þurfa 

að laga u-gildisútreikningana eftir breytingar dagsins. 8 tímar. 

20.3.16: Mætti í dag til þess að reyna að klára teikningar innihurða og glugga. 4 tímar. 
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21.3.16: Hitti Þormóð í dag og fékk nokkra punkta varðandi glugga teikningar. Eyddi svo deginum í 

að klára þær og nú þarf ég að halda áfram þó alltaf sé hægt að nostra við teikningarnar betur. Ég er á 

áætlun en þarf að spýta aðeins í lófana þar sem ég þarf að fara að byrja á útboðsgögnum. 8 tímar. 

22.3.16: hitti Viggó í dag og við fórum yfir stöðuna í verkefninu og hann benti á að ég þyrfti að fara að 

klára teikningarnar á næstu 1,5 vikum og fara að byrja á útboslýsingunni. 8 tímar. 

23.3.16: Var með veikt barn heima í dag. Fór þó í skólann um kvöldið og kláraði sniðin að mestu leyti. 

4 tímar. 

24.3.16: Langur dagur í dag teiknaði 5 deili í dag á enn eftir að merkja inn á öll deili. Nokkur 

vandamál komu upp og þurfti ég til að mynda að breyta svalagluggum. Sá svo að ég þarf líklega að 

breyta meiru þar. Eins og staðan er í dag vonast ég til þess að klára teikningarnar í lok næstu viku. 

Mun allavega leggja þær frá mér í smá tíma meðan ég klára útboðsgögn. 14 tímar. 

28.3.16: Mætti í 3 tíma í dag til þess að hita upp fyrir komandi lotu merkti aðeins inná deili o.þ.h. 3 

tímar. 

29.3.16: Í dag kláraði ég deilin að mestu leyti. Morgundagurinn fer í að merkja inná þau. Ætla að reyna 

að klára teikningarnar í vikunni. 10 tímar. 

30.3.16: Merkti inn á öll deili í dag og kláraði innréttingar í eldhúsi. Planið gengur vel og ég kem til 

með að ná að klára flestar  um helgina. Að því loknu mun ég koma til með að hefjast handa við 

útboðsgögnin.ATH mikið af teikningum hafa verið að breytast þ.e veggja samsetningar ofl þannig ég 

þarf að gefa mér minnst dag eða tvo til þess að fara yfir. 10 tímar 

31.3.16: Í dag hitti ég Helga revit kennara og hann hjálpaði mér með nokkur atriði í forritinu og svo 

var ég fram á hádegi að laga ýmis atriði í teikningum. Restina af deginum notaði ég í ásýndir á 

baðherbergi. 9 tímar. 

1.4.16: Ég hitti Kidda og Viggó í dag og við fórum yfir deilin mín og innréttingat. Þeir krotuðu inná 

og komu með tillögur af lausnum sem sumar hverjar lögðust bara vel í mig. Eftir það eyddi ég deginum 

í að laga deili og nú er svo komið að ég held ég geti gengið sáttur frá deilum og byrjað að snurfusa allar 

teikningar. Útboðsgögn á mánudag. 8 tímar. 

2.4.16: Mætti í dag til þess að „klára“ teikningarnar. Næstu dagar fara í að setja þær upp og yfirfara. 4 

tímar. 

4.4.16: Byrjaði á útboðsgögnum í dag. Það er staðarlota næstu helgi og langar mig að vera kominn af 

stað með útboðsgögn. Þarf að fresta aðeins yfirferð teikninga en annars eru þær klárar. 8 tímar. 
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5.4.16: Dagurinn í dag fór í útboðsgögn. Nú er ég kominn með beinagrindina af útboðsgögnunum og 

er með nokkrar spurningar handa kennurum á staðarlotunni, þeirri síðustu í þessu námi. Held ótrauður 

áfram að sanka að mér gögnum. 9 tímar. 

6.4.16: Dagurinn í dag fór í útboðsgögn og efni tengt þeim. 8 tímar. 

7.4.16: Hitti Viggó í dag (sjá fundargerð 10). Er nokkurnveginn kominn með úrboðslýsinguna og nú 

eru það verklýsingar. 8 tímar. 

8.4.16: Í dag hitti ég kidda rétt aðeins og fórum við yfir útboðsgögn og gaf hann mér nokkra góða 

punkta sem ég vinn með. Svo eftir hádegi vat góður fyrirlestur frá MTHojgard og BFÍ. 8 tímar. 

9.4.16: mætti og fór aðeins í verklýsingar. 4 tímar. 

11.4.16: Var í verklýsingum í dag og er á góðri leið með þær legg til að ég klári þær á allra næstu 

dögum. 10 tímar. 

12.4.16: Dagurinn í dag fór að mestu í verklýsingar er alveg að klára þær. 6 tímar 

13.4.16: Ég byrjaði á skýrslunni í dag og náði að skrifa þó nokkuð. Til gamans má geta að ég er farinn 

að sjá fyrir endan á þessu verkefni. 8 tímar. 

14.4.16: Í dag var ég í skýrslunni mest megnis sem og að yfirfara verklýsingar áður en ég hitti kidda á 

morgunn. 9 tímar. 

15.4.16: Ég fékk kidda til þess að fara með mér yfir verklýsingar í síðasta sinn og er nú í lokayfirferð á 

verklýsingum. 7 tímar. 

16.4.16: Kláraði verklýsingarnar í dag og hélt áfram með skýrslu. 4 tímar. 

18.4.16: Í dag var ég að gera tilboðsskrá og byrjaði á kostnaðaráætlun. 8 tímar. 

19.4.16: Hélt áfram með kostnaðaráætlun og er á loka metrunum svo fer ég í að yfirfara teikningar ofl. 

8 tímar. 

20.4.16: Kláraði kostnaðaráætlun og gerð reikninga. Nú er stefnan tekin á að klára að yfirfara 

teikningar og setja verkefnið saman. Ég á eftir að gera framkvæmdaráætlun og kem til með að gera 

hana í lokin ef tími gefst. 8 tímar. 

22.4.16: Í dag var ég að yfirfara teikningar og er vel á veg kominn með það. Einnig var unnið í skýrslu. 

8 tímar. 
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23.4.16: Kláraði að yfirfara teikningar og gera teikningaskrá. Nú er allt að smella og eyði ég næstu viku 

í að setja þetta saman. 8 tímar. 

25.4.16: Skannaði inn handteiknuð gögn og fór enn og aftur yfir teikningar. Er að hefjast handa við að 

koma þessu í skýrsluform. 8 tímar. 

26.4.16: Unnið við að gera auglýsingu fyrir forval og samsetning skýrslu. 8 tímar. 

27.4.16: Ítarleg yfirferð og forvinna fyrir samsetningu á skýrslu. 8 tímar. 

28.4.16: Áframhaldandi yfirferð á skýrslu og gögnum. 8 tímar. 

29.4.16-06.05.16 Vinna við að koma þessu verkefni heim og saman, yfirfara allan texta, koma yfir á 

pdf form og samræma leturstærðir og gerðir. Fínpússa efnisyfirlit og fleiri þætti. Stefni á að klára það á 

næstu dögum og skila gögnum af mér þann 3.05.16. Þá hefst vinna við gerð kynningar og æfingar og 

undirbúningur tengdur henni. Kynning 6. maí. Skrái 8 tíma á dag fram að skilum en þeir verða eflaust 

fleiri.  
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Tími í Fasa
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Upphaf náms 10.önn

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Frumhönnun, Moska teiknuð í revit 8 8 8 8 8 Frumh.

Notaðir tímar 6 8 8 7 8 PÁSKAR 37
Forhönnun,(scheme design)Greiningar og handdeili 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Forh.

Notaðir tímar 4 8 7 8 8 8 8 7,5 6,5 5 7 8 8 8 7 6 6 8 9 7 0 8 7 2 8 169
2.Staðarlota

Aðaluppdrættir, umsókn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Aðalu.

Notaðir tímar 7 5 8 8 8 7 2 4 8 8 11 8 3 8 95
3. staðarlota

Miðannarmat, vinna nemenda metin

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Verkt.

Notaðir tímar 8 8 6 8 4 8 8 4 14 3 10 10 9 8 4 8 9 8 8 145
4. staðarlota ‐ uppgírun fyrir lokahlutann 8 8

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Verklýs.
Notaðir tímar 8 4 10 6 8 9 7 4 8 8 72
Frágangur skýrslu og verkefnis til skila 8 8 8 8 Frágangur
Notaðir tímar 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Skil á verkefni

5. Staðarlota ‐ próf vikur 19‐20  ‐ lok annar

Mismunur áætlunar og rauntíma ‐2 ‐1 ‐4 ‐1 ‐0,5 ‐1,5 ‐3 ‐1 ‐1 6 ‐2 ‐1 ‐1 ‐6 ‐1 5 ‐1 ‐6 ‐4 3 3 ‐2 4 4 14 3 10 2 1 4 1 4 2 ‐2 1 ‐1 4 ‐8 8 29

Rauntími 6 8 8 7 8 4 8 7 8 8 8 8 7,5 6,5 5 7 8 8 8 7 6 6 8 9 7 8 8 7 2 8 7 5 8 8 8 7 2 4 8 8 11 8 3 8 8 8 6 8 4 8 8 4 14 3 10 10 9 8 4 8 9 8 8 8 4 10 6 8 9 7 4 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 622

Áætlaðir tímar Samials= 592 tímar

Vika 7 Vika 18 Vika 19Vika 8

17.‐23. jan 24.‐30. jan 31.jan‐6.feb 7.‐13. feb

Vika 5 Vika 6 Vika 20Vika 9 Vika 10 Vika 11 Vika 12 Vika 13 Vika 15Vika 14 Vika 16 Vika 17Vika 3 Vika 4

24.‐30.apr 1.‐7. maí 8.‐14. maí20.‐26. mar 27.mar‐2. apr 3.‐9.apr 10.‐16. apr 17.‐23.apr14.‐20. feb 21.‐27. feb 28.feb ‐5.mar 6.‐12. mar 13.‐19. mar10.‐16. jan

3
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0.0 Kjallari M2 Frá F.Í.M M2 frá V.A Breytingar frá S.G ATH. Skýringar:
0.1 Hol 31,9 Ekki gert ráð fyrir rými í gögnum frá útbjóðanda

0.2 Lyfta 4,6

0.3 V.S fatl. 6 Gert var ráð fyrir 30m2 í klósett og inn í því var v.s fyrir fatlaða og starfsm. V.s

0.4 Tæknirými 40 41,5

0.5 V.S KK 9,9 Inn í 30 m2 sem gert var ráð fyrir undir salerni sem eru total 29,6m2

0.6 V.S KVK 9,9 Inn í 30 m2 sem gert var ráð fyrir undir salerni sem eru total 29,6m2

1.0 1.Hæð
1.1 Forsalur 6 Er gert ráð fyrir smá forsal hjá skónum

1.2 Smurning 15 14,3

1.3 Skór 20 14,3

1.4 Bænasalur 200 186,7

1.5 Fatahengi 40 45,6

1.6 Andyri 70 51,3

1.7 Hreinsun 20 33,1

1.8 Hol/aðföng 4,7

1.9 V.S staff 3,8 Inn í 30 m2 sem gert var ráð fyrir undir salerni sem eru total 29,6m2

1.10 Geymsla.f.eld 7 6,1

1.11 Lyfta 4,5

1.12 Eldhús 20 22,9

1.13 Geymsla 7 7

1.14 Samkomusalur 100 82,5

2.0 2.Hæð
2.1 Gangur 13,3

2.2 Lyfta 4,5

2.3 Bókasafn 45 46,8

2.4 Kennslustofa 30 30,7

2.5 Skrifstofa 20 21,8 Þarf að reyna að koma fyrir aðstöðu fyrir staff hér

2.6 Svalir 15,8

Salerni total 30 29,6

Samtals m2 670 713,5

Viðauki 9
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DN
DN

UP

-
Norður
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A
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r

-

-
Suður

186,70 m²
Bænasalur

82,54 m²
Samkomusalur

22,87 m²
Eldhús

6,96 m²
Geymsla

6,10 m²
Geymsla

3,83 m²
V.S

4,67 m²
Hol/aðföng

14,26 m²
Smurning

14,26 m²
Skór

33,17 m²
Hreinsun

45,57 m²
Fatahengi

4,45 m²
Lyfta

51,33 m²
Andyri

14
35

14
35

Skv. gögnum frá verkkaupa
er gert ráð fyrir 15m2 fyrir
þetta rými

975

skv.byggingareglugerð 6.4.8.gr þarf stiginn að
vera minnst 1200mm. þessa stiga þarf að
breikka.

Í keppnisgögnumgögnum frá verkkaupa(bls 13) er gert
ráð fyrir 7m2 geymslu hér.
Minnka verður hol/aðföng um 1m2 og færa klósett. Í fermetra tölu frá F.Í.M(bls 13) var ekki gert ráð fyrir lyftu.

Hér þarf að vera tvöföld hurð
með breidd min 1200mm
skv. Keppnisgögnum frá F.M.Í (bls12)

10
70

12
00

Skv. byggingarreglugerð 6.4.4.gr
liður 4.a Þarf breidd ganga að vera 1300mm.

Þessi  fjögur op þarf
að víkka upp í 1000mm

10
70

Lyfturými hefur áhrif á stærð
samkomusalar. Það verða
flekahurðir á 2 veggjum og
því mikill möguleiki á stækkun.

Í samkeppnisgögnum frá F.M.Í
kemur fram að bænasalurinn skuli vera 200 m2
Eftir ráðfæringar við Sverri Agnarsson (fundargerð 3)
Tjáði hann mé að 187m2 myndu duga en helst hefðu
þau viljað fá 200m2.

1000

1007

8418

32
93

Skv keppnisgögnum frá F.M.Í er gert
ráð fyrir 20m2 fyrir skó (bls 13).
Möguleiki á stækkun á kostnað gæða
í hreinsunarrými. Rými yrði þá 21,3 m2.

16
78

4000 4418

Rými skv. óskum

Rými skv. óskum

18
05

Sverri fannst Þetta svæði illa skipulagt og sagði að það
þyrfti að vera betri skil á því hvar krlar hreinsa sig og
fara inn í mosku og svo hvar konur gera það. þau mega ekki
nota sama inngang.

Flekahurð sem opnar rými

Flekahurð sem opnar rými

-
Norður

-

-

V
es

tu
r

21,81 m²
Skrifstofa

30,66 m²
Kennslustofa

4,46 m²
Lyfta

46,79 m²
Bókasafn

13,31 m²
Gangur

36
05

4415

Skv. keppnisgögnum frá  F.M.Í er gert
ráð fyrir 30m2 Kenslustofu.

Í fermetratölu frá F.M.Í var ekki gert ráð fyrir lyftu

Gert var ráð fyrir 45 m2 bókasafni.

15,9 m2

Gert var ráð fyrir skrifstofu 20m2.
Það vantar aðstöðu fyrir starfsfólk
til þess að hafa fataskipti o.fl. Hér er
hugmynd að nota 2-4 m2 fyrir skápa  handa
starfsfólki.

Hér er hugmynd að færa hurð og koma skápum fyrir bakvið

Hér yrði þá komið fyrir skápum fyrir starfsmenn

4,59 m²
Lyfta

5,96 m²
V.S

41,48 m²
Tæknirými

31,87 m²
Hol

9,86 m²
KVK

9,86 m²
KK

103014
66

1,56 m²
WC

ø 1800

Hér þarf að skipta um
baðinnréttingu og þá
er kröfum um aðgengi fyrir
 alla fullnægt skv. byggingareglugerð
6.8.3.gr liður a)

12601030

Ekki gert ráð fyrir lyftu í gögnum F.M.Í Í gögnum er gert ráð
fyrir 40m2 tæknirými.

949
Þarf að breikka stigan sb.1.hæð

1,51 m²
WC

Skv 15gr. í reglugerð um
hollustuhætti segir að salernisklefi
Þurfi að lágmarki að vera 1,2m2.

Skv Keppnisgögnum frá Verkkaupa
er gert ráð fyrir 14 salernum og þar
af 1 fyrir staff og eitt fyrir hreyfihamlaða.

= Stækkun

= Minnkun

= Hugsanleg færsla hurða og veggja

Atriði sem eru í lagi

Atriði sem þarf að skoða

5,96 m²
V.S

ø 1800

Hér þarf að skipta um
baðinnréttingu og þá
er kröfum um aðgengi fyrir
 alla fullnægt skv. byggingareglugerð
6.8.3.gr liður a)

12601030

27
84

26
04

Hugsanlega get ég fært þennann vegg utar

Í V
IN

NSLU

EKKI T
IL N

OTKUNAR Á
 B

YGGIN
GARSVÆ

ÐI

07 A

Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
kt: ??????-????

Heimisfang nemanda.

KENNSLU-TEMPL.

Nemandi
kt: ??????-????

Nemandi
kt: ??????-????

As indicated

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska.rvt

Verktegund

Heimilisfang

XXXXXX

XXXX-X-XXXXXXXX

Author

Checker

00-00 000

Rymisgreining

 1 : 100
Hæð 1 Rýmisgreining

1  1 : 100
Hæð 2 Rýmisgreining

2

 1 : 100
Kjallari Rýmisgreining

3

 1 : 20
Rýmisgreining

 1 : 50
Klósett-Rýmisgreining

4

5
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186,70 m²
Bænasalur

14,26 m²
Skór

51,33 m²
Andyri
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975 1200

1200
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Sverri fannst Þetta svæði illa skipulagt og sagði að það
þyrfti að vera betri skil á því hvar krlar hreinsa sig og
fara inn í mosku og svo hvar konur gera það. þau mega ekki
nota sama inngang.

Skór kk

Skór kvk

Leið Karla til Bæna

Leið kvenna til bæna
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GARSVÆ
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
Sigurgísli Gíslason

Heimisfang nemanda.

KENNSLU-TEMPL.

Nemandi
kt: ??????-????

Nemandi
kt: ??????-????

 1 : 50

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska.rvt

Verktegund

Heimilisfang

XXXXXX

XXXX-X-XXXXXXXX

Author

Checker

00-00 001

Rýmisgreining-Hreinsun

 1 : 50
Hæð 1 Rýmisgreining-Hreinsun

1

Úr keppnisgögnum F.M.Í bls 12

6
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Bænasalur

14,26 m²
Skór

51,33 m²
Andyri
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8418
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Sverri fannst Þetta svæði illa skipulagt og sagði að það
þyrfti að vera betri skil á því hvar krlar hreinsa sig og
fara inn í mosku og svo hvar konur gera það. þau mega ekki
nota sama inngang.

Skór kk

Skór kvk

Leið Karla til Bæna

Leið kvenna til bæna
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
Sigurgísli Gíslason

Heimisfang nemanda.

KENNSLU-TEMPL.

Nemandi
kt: ??????-????

Nemandi
kt: ??????-????

 1 : 50

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska.rvt

Verktegund

Heimilisfang

XXXXXX

XXXX-X-XXXXXXXX

Author

Checker

00-00 006

Rýmisgreining-Hreinsun-2

 1 : 50
Hæð 1 Rýmisgreining-Hreinsun-2

1
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ÚV-Staðsteyptur 150-100-150

IV-Staðsteyptur 180mm

Veggir sem þarf að breyta

Steyptir burðarbitar

Þak Staðsteypt 200mm

Hlutir sem þarf að skoða sérstaklega

Límtré undir glerþaki 800x200
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:
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Brunagreining

9.1. KAFLI

Markmið og notkunarflokkar.
      9.1.1. gr.

Meginmarkmið.

Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að öryggi fólks, dýra, umhverfis,
menningarverðmæta og eigna gagnvart bruna sé ávallt tryggt. Þessu öryggi skal viðhaldið allan þann tíma
sem mannvirkið stendur. Jafnframt skal tryggt eins og framast er unnt að bruni eða niðurrif mannvirkisins
valdi sem minnstum spjöllum á umhverfinu.Við hönnun mannvirkja skal ávallt gert ráð fyrir að eldur geti komið upp og því skal tryggt:
a. Að viðstaddir geti yfirgefið mannvirkið í eldsvoða eða bjargast eftir öðrum leiðum og að öryggi
björgunarliðs sé fullnægjandi,
b. að burðargeta mannvirkisins haldi í tiltekinn tíma í bruna og að glæðing, útbreiðsla elds og reyks
innan þess sé takmörkuð,
c. að hætta á útbreiðslu elds til nálægra mannvirkja sé takmörkuð sem og hætta á að eldur geti borist
til mannvirkisins frá umhverfinu,
d. að umhverfisáhrif vegna bruna verði innan ásættanlegra marka,
e. að gerðar séu fullnægjandi ráðstafanir til að unnt sé að uppgötva og slökkva eld í mannvirki og
tryggja öflun slökkvivatns, og
f. að byggingarefni, innréttingar og húsbúnaður séu valin með það í huga að sem minnstar líkur séu á
því að eldur kvikni og eitraður reykur myndist við bruna.

9.1.3. gr.
       Notkunarflokkar.

Mannvirki skiptast í eftirfarandi sex notkunarflokka eins og nánar er tilgreint í töflu 9.01:
a. Notkunarflokkur 1
Mannvirki eða rými þar sem ekki er gert ráð fyrir að fólk geti gist. Fólk sem er í mannvirkinu þekkir
flóttaleiðir og er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við
eldsvoða.
b. Notkunarflokkur 2
Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman. Ekki er gert ráð fyrir að fólk
gisti innan mannvirkisins. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt nægjanlega kunnugt umhverfinu til að
þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við
eldsvoða.
c. Notkunarflokkur 3
Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir að fólk gisti. Fólk sem er í mannvirkinu þekkir flóttaleiðir
og er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.
d. Notkunarflokkur 4
Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir að fólk gisti. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt
nægjanlega kunnugt umhverfinu til að þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út
úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.
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e. Notkunarflokkur 5
Mannvirki eða rými þar sem einhverjir innan mannvirkisins eru ekki færir um að koma sér sjálfir út úr
mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.
f. Notkunarflokkur 6
Mannvirki eða rými þar sem einhverjir innan mannvirkisins eru lokaðir inni og ekki færir um að koma
sér sjálfir út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.

9.4.4. gr.
 Handslökkvitæki.

Í öllum byggingum skulu vera handslökkvitæki sem samræmast ákvæðum reglugerðar um slökkvitæki.
Handslökkvitæki skulu vera í öllum rýmum þar sem slíkt er nauðsynlegt til að tryggja brunavarnir. Þau
skulu valin með hliðsjón af þeirri gerð elds sem líklegt er að geti orðið í viðkomandi rými.
Handslökkvitæki skal vera í hverri íbúð í notkunarflokki 3 og í öllum bílgeymslum.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.4.5. gr.
  Slöngukefli.

Meginreglur: Setja skal slöngukefli innanhúss í mannvirkjum þegar slíkt er nauðsynlegt til að tryggja
brunavarnir. Þar sem slöngukefli eru staðsett skal vera hægt að ná með slöngunni út í öll horn viðkomandi
rýma. Slöngukefli skal staðsetja þannig að ekki sé hætta á að notandi þeirra teppist inni vegna reyks eða
elds. Slöngukefli skulu vera í samræmi við ákvæði reglugerðar um slökkvitæki.
Viðmiðunarreglur: Slöngukefli skulu sett í notkunareiningar í notkunarflokki 1 og 2 sem eru stærri en
500 m² svo og í byggingar í öðrum notkunarflokkum en notkunarflokki 3, þar sem þess er þörf vegna
brunaálags og brunaáhættu. Lagnir að slöngukeflum skulu gerðar með þeim hætti að nægjanlegt
vatnsrennsli að þeim sé tryggt í minnst 15 mínútur. Við val á slöngukefli skal miða við eftirfarandi
lágmarkskröfur fyrir vatnsrennsli og þrýsting:
a. Fyrir aðrar byggingar en tilgreindar eru í b-lið skal miðað við 20 l/mín vatnsrennsli og 9 m
kastlengd.
b. Fyrir stór iðnaðar- og geymsluhús og byggingar þar sem eldhætta er mjög mikil og brunaálag yfir
800 MJ/m² skal miða við 40 l/mín vatnsrennsli og 9 m kastlengd.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.4.7. gr.
  Hurðalokari (pumpa).

Meginreglur: Setja skal hurðalokara í byggingar þar sem slíkt er nauðsynlegt til að tryggja að
reykflæði verði ekki á milli brunahólfa. Tryggja skal að hurðir með hurðalokurum sé ekki unnt að festa
opnar. Setja skal sjálfvirka lokara á allar brunaflokkaðar hurðir nema þar sem krafa er um að hurðir séu
læstar, s.s. í spennistöðvum og tæknirýmum fyrir lyftur, eða þar sem starfsemi er með þeim hætti að gera
má ráð fyrir að hurðir séu ávallt lokaðar.
Viðmiðunarreglur: Á hurð sem er í mikilli notkun skal lokari vera í flokki C5 skv. ÍST EN 14600 en
nota má flokk C2 eða betri á hurð sem yfirleitt stendur opin á hurðarsegli. Þar sem ekki er skilgreint hvaða
flokk á að nota skal hönnuður velja viðkomandi flokk með tilliti til umferðar um hurð.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

 9.4.8. gr.
    Sjálfvirk reyklosun.

Meginreglur: Markmið með sjálfvirkri reyklosun úr mannvirki er að losa út reyk og hita
áður en hættaskapast fyrir fólk, dýr eða eignir. Sjálfvirk reyklosun skal geta opnast
eins fljótt og mikið og þörf er á og halda virkni sinni í þann tíma sem nauðsynlegur er
til að tryggja brunavarnir. Virkni búnaðarins skal vera trygg þegar rafmagn er á
byggingunni og hafa skal viðeigandi varnir gegn rafmagnsleysi. Við hönnun og
val á sjálfvirkum reyklosunarbúnaði skal tekið tillit til vind- og snjóálags. Kerfið skal
vera varið gegn því að eldur geri það óvirkt. Reyklosun sem byggir á gegnumbruna á
léttbyggðum þakeiningum eða gluggum húsa skal aðeins leyfð þar sem sýnt er fram
á að hún virki nægjanlega hratt og tryggi nægjanlega reykræsingu.
Viðmiðunarreglur: Sjálfvirk reyklosun úr mannvirki skal hönnuð í samræmi við ÍST EN
12101. Í gluggalausum samkomusölum í notkunarflokki 2, sem eru stærri en 200 m²,
skal setja reyklosunarbúnað á
þak eða upp fyrir þak. Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a.m.k. 0,5% af gólffleti.
Búnaðurinn skal vera
sjálfvirkur og stjórnað af reykskynjara.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.5.4. gr.
   Ein flóttaleið frá rými.

Ef sérstökum erfiðleikum er háð að uppfylla kröfur 1. tölul. 1. mgr. 9.5.3. gr. um tvær flóttaleiðir frá
rými, getur leyfisveitandi í undantekningartilvikum heimilað, að fenginni jákvæðri umsögn slökkviliðs, að
ein flóttaleið sé frá rými eða notkunareiningu í notkunarflokki 1 og 2 þegar slíkt hefur ekki í för með sér
sérstaka hættu og um er að ræða lítið rými sem ætlað er fyrir takmarkaðan fjölda fólks. Flóttaleiðin skal
liggja beint út á öruggan stað undir beru lofti á jörðu niðri eða að gangi sem er sjálfstætt brunahólf og
liggur í gagnstæðar áttir að tveimur óháðum útgöngum.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.6.13. gr.
Brunamótstaða hurða, hlera og glugga.

Meginreglur: Hurðir og hlerar í brunahólfandi skilum bygginga skulu þannig útfærðir að þeir auki ekki
líkur á útbreiðslu elds og reyks. Taka skal tillit til öryggis fólks og dýra við ákvörðun á kröfum til brunahólfandi
skila. Sjálflokandi hurðum bygginga má halda í opinni stöðu með segulgripum ef þau eru tengd
sjálfvirku eða sjálfstæðu brunaviðvörunarkerfi með reykskynjurum. Lyftur skulu þannig hannaðar og frá
þeim gengið að þær rýri hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna.
Viðmiðunarreglur: Brunamótstaða brunahólfandi hurða, hlera og glugga í byggingum skal vera sú
sama og byggingarhlutans sem þeir eru í. Taka má tillit til brunaálags t.d. vegna brunahólfunar að göngum
og rýmum með lágu brunaálagi með tækniskiptum eða rökstuðningi í brunahönnun. Í byggingum með
úðakerfi eða þar sem brunaálag er lægra en 200 MJ/m² má nota hurðir og hlera með minni brunamótstöðu
og án einangrunar en brunamótstaðan skal þó ekki lækka um meira en 30 mínútur og aldrei vera minni en
E 30-Sm. Hurðir að stigahúsum bygginga skulu vera reykþéttar í flokki Sm. Hurðir í og sem liggja að
flóttaleiðum skulu vera sjálflokandi nema hurðir sem almennt eru læstar, s.s. að tækjaklefum og vélarrými
lyftu.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.

9.6.19. gr.
Sérákvæði um brunavarnir í notkunarflokki 2.

4. Samkomusalur skal vera sjálfstætt brunahólf EI 60 skilið með EI2 30-CSm hurðum frá öðrum
rýmum. Þegar leyft er að hafa opið á milli salar og eldhúss skulu brunavarnir auknar í eldhúsinu,
s.s. með því að setja sjálfvirkt slökkvikerfi í eldunaraðstöðu
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= Flóttaleið

= Brunahólf

= Brunaslanga

= Reyklosun

= Reykskynjari
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Lagnaval

Ryðfrí stálrör

Notkun ryðfrírra stálröra í vatnslagnir hefur stöðugt verið aukast á síðustu árum með
tilkomu þunnveggja röra, sem sett eru saman með þrýstitengjum.

Aragrúi tegunda af ryðfríu stáli er til, en þær hafa það allar sameiginlegt, að þær
innihalda málminn króm (Cr) auk járns. Krómmagnið þarf að vera minnst 12% til þess
að stálið geti flokkast sem ryðfrítt. Auk króms er algengt, að ryðfría stálið innihaldi
nikkel (Ni) og oft molybden (Mo) til þess að auka tæringarþolið enn frekar

Algengasta ryðfría vatnslagnaefnið gengur í daglegu tali undir nafninu 316 stál, en
það er númer þess samkvæmt bandarískum AISI-stöðlum. Það inniheldur um 18-20%
króm, 8-11% nikkel og 2-3% molybden. Önnur nöfn eru t.d. 18/8/2 eða sýruhelt
ryðfrítt stál, en það nafn er upprunnið í mjólkuriðnaðinum.

Á markaðnum er einnig fáanlegt 304 stál, sem inniheldur 18-20% króm, 8-10% nikkel
en ekkert molybden. Þetta efni gengur einnig undir nafninu 18/8 stál.

Báðar ofangreindar tegundir taka ekki segul, og það má þekkja þær þannig frá svörtu
stáli.

Ryðfrítt stál byggir tæringaþol sitt á myndun varnarhimnu á yfirborðinu úr málmoxíðum
ofangreindra íblöndunarmálma. Ef varnarhúðin skemmist, á hún að endurnýjast með
nýrri oxíðmyndun vegna súrefnis úr umhverfinu. Því miður er raunveruleikinn ekki
alltaf svo einfaldur, og ryðfrítt stál getur tærst mjög hratt eða sprungið við margvísleg
skilyrði, einkum þar sem klóríð (selta) er í umhverfinu.

Tvær gerðir málmtæringar eru algengastar í ryðfríum vatnslögnum. Önnur er nefnd
raufartæring og kemur hún helst fram í þeim raufum, sem myndast milli rörs og
þrýstitengja. Ef hátt klóríðmagn er í vatni, sem fer um ryðfríu rörin og nægilegt súrefni
er í vatninu til þess að valda málmtæringu, getur hröð pyttamyndun komið fram í
þessum raufum. Ryðfrítt stál 316 hefur mun meira þol gegn raufartæringu en stál 304,
ef þessi skilyrði eru fyrir hendi. Þessi mismunur kemur fram í lagnaval.is

Hinn aðalflokkur tæringar á ryðfríum rörum er spennutæring. Hún getur myndast
utanfrá, ef raki kemst að rörunum og hitastig þeirra er um eða yfir 60°C. Við þessi
skilyrði gufar vatnið upp af ryðfría stálinu en skilur eftir þau sölt, sem í því voru.
Spennutæringin er sérkennileg að því leyti, að sprungur myndast í ryðfría stálinu, og
það getur skyndilega brotnað sundur. Bæði 304 og 316 stál eru mjög viðkvæm
gagnvart spennutæringu, en 316 er þó aðeins betra. Rétt er að benda á í þessu
sambandi, að hitastig í heitum kranavatnslögnum í flestum nágrannalöndum okkar er
um eða undir 60°C, þannig að þetta tæringarafbrigði kemur ekki fram við þau skilyrði.
Samanburður við erlenda reynslu verður að taka mið af þessu.

Ryðfrí stálrör eru samkvæmt ofangreindu mjög viðkvæm fyrir tæringu utan frá, ef raki
kemst að rörunum og vatnshitastig er hátt. Tæring utan frá er ein helsta orsök
vatnstjóna og þess vegna er lögð mikil áhersla á hana í leiðbeiningum lagnaval.is.
Ryðfrí stálrör á aldrei að nota í huldar lagnir, þar sem hætta er á að utanaðkomandi
raki komist að rörunum og vatnshitastig er yfir 60°C.

Þessi kostur hentar vel þar sem ég mun ferðast með lagnir í kerfisloftum.

Fráveita:
Allar fráveitulagnir innan við hús eru PP en utan húss eru PVC lagnir.
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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UP

DN

DN

-

-
Norður

--A
us

tu
r

- -

V
estur

184,02 m²
Bænasalur

80,56 m²
Samkomusalur

21,24 m²
Eldhús

7,08 m²
Geymsla

7,06 m²
Geymsla

4,72 m²
V.S

3,96 m²
Hol/aðföng

13,95 m²
Smurning

45,30 m²
Fatahengi

4,45 m²
Lyfta

50,36 m²
Andyri

13,36 m²
Skór/And.

31,68 m²
Hreinsun

GN

GN

GNGN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

K:18,15

K: 18,50

Lagnaveggur, hér koma lagnir
úr kjallara upp og á töppunarstaði.
Heitavatnið sem þarf að ferðast upp
á aðra hæð fer með lagnaleiðum í
lofti og upp plötu.

Lagnir fara með kerfislofti

3
019

-
---

= Heitt vatn

= Kalt vatn

= Ofnar

= Gólfhiti

= Lagnaveggur
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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DN

UP

UP

3
004

3
019

20,77 m²
Skrifstofa

28,88 m²
Kennslustofa

4,17 m²
Lyfta

45,58 m²
Bókasafn

13,09 m²
Gangur

Lagnir fara með kerfislofti 4,28 m²
Lyfta

5,71 m²
V.S

40,71 m²
Tæknirými

31,05 m²
Hol

8,93 m²
KVK

8,93 m²
KK

4,86 m²
Gangur

1,42 m²
V.S

1,41 m²
V.S

1,35 m²
V.S

1,39 m²
V.S

1,39 m²
V.S

1,54 m²
V.S

1,44 m²
V.S

1,43 m²
V.S

1,37 m²
V.S

1,41 m²
V.S

1,41 m²
V.S

1,56 m²
V.S

K: 15,20

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

GN

K:14,85

In
nt

ök

28
5

Kalt vatn fer undir plötu á alla töppunarstaði og salerni
og heitt vatn verður steypt í botnplötu.

Tek lagnirnar upp þennann vegg og í blöndunartæki
í Hreinsun á fyrstu hæð. Lagnir sem fara á aðra töppunarstaði
ferðast í lagnaleiðum í lofti kjallara og út undir plötu fyrstu hæðar.

3
019

-
---

37
00

31
0

32
90

31
0

29
90

40
0

Lagnaleið

Lagnaleið

Hugsanlega þarf að lækka glugga

33
00

28
90

40
0

25
90

40
0

Lagnaleið

-
---

= Heitt vatn

= Kalt vatn

= Ofnar

= Gólfhiti

= Lagnaveggur
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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DN

UP

UP

21,29 m²
Skrifstofa

29,52 m²
Kennslustofa

4,17 m²
Lyfta

45,58 m²
Bókasafn

13,09 m²
Gangur

4,28 m²
Lyfta

5,71 m²
V.S

40,71 m²
Tæknirými

31,05 m²
Hol

9,59 m²
KVK

9,59 m²
KK

4,86 m²
Gangur

1,42 m²
V.S

1,41 m²
V.S

1,35 m²
V.S

1,39 m²
V.S

1,39 m²
V.S

1,54 m²
V.S

1,44 m²
V.S

1,43 m²
V.S

1,37 m²
V.S

1,41 m²
V.S

1,41 m²
V.S

1,56 m²
V.S
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
Sigurgísli Gíslason

Heimisfang nemanda.

KENNSLU-TEMPL.

Nemandi
kt: ??????-????

Nemandi
kt: ??????-????

 1 : 100

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska.rvt

Verktegund

Heimilisfang

XXXXXX

XXXX-X-XXXXXXXX

Author

Checker

00-00 012

Hljóðgreinig-1

 1 : 100
Hæð 2-Hljóðgreining

1  1 : 100
Kjallari-Hlóðgreining

2

24

Viðauki 13



UP

DN

DN

184,02 m²
Bænasalur

80,56 m²
Samkomusalur

21,23 m²
Eldhús

7,08 m²
Geymsla

7,06 m²
Geymsla

4,72 m²
V.S

3,96 m²
Hol/aðföng

13,92 m²
Smurning

45,26 m²
Fatahengi

4,45 m²
Lyfta

50,36 m²
Andyri

12
65

13,36 m²
Skór/And.

32,54 m²
Hreinsun
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ
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YFIRFARIÐ:
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STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Efnisgreining

{3D} Copy 1
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Efnisgreining

Úr gögnum VA-arkitekta : „Aðalbyggingarefni : In situ concrete and timber are the
main building materials, a natural choice derived from the pure form of the
Mosque, conceived as a frame for the religion of Islam.“
Ég ætla að reyna að fylgja hönnuðum eftir í efnisvali eins og kostur er.

Timburgrind-Norðurhlið: Eftir burðargreiningu kemur í ljós að timburgrind sem er á
norðurhlið hússins og á að bera uppi 36m langan steypubita þarf einhversskonar
burð s.s steypu eða stáli.

Ákvörðun: Þar hef ég ákveðið í samráði við burðarþolshönnuð að hafa 50*
50*5mm stálsúlu c/c 6000mm,timburklædda. Helsta ástæða er sú að form
hússins fær að halda sér sem best á þennan hátt. Ef ég mundi steypa
undirstöðurnar undir bitann á væri að mínu mati vegið mikið að hugmyndum
hönnuða að útlit hússins.

Gluggar: Þar sem megin byggingarefni hússins er sjónsteypa timbur þá væri
eðlilegast að hafa timburglugga. Margt kemur þó til greina,s.s álgluggar í lit eða
timbur-ál, og skýrist það í einkunnargjöf byggingarefna hér að neðan.

Ákvörðun: Ég vel timburglugga-mahóní harðvið. Fyrst og fremst er það
vegna þess að mig langar að virða hugmyndir hönnuða um náttúruleg efni en ekki
síst vegna þess að þeir passa vel við timburgrindina á norðurhlið sem verður úr
samskonar efni.

Útveggir: Hugmynd hönnuða er að sjónsteypa fái að njóta sín og það gefi húsinu
náttúrulegan tón. Hér kemur ýmislegt til greina t.d forsteyptar einingar,staðsteypt
í tvennu lagi og að klæða húsið með sinki sem gæti gefið svipaðan tón úr
fjarlægð.

Ákvörðun: Ég vel Sjónsteypu að utan (slétta áferð). Þar vegur mest
hugmynd hönnuða um náttúrulegt útlit en einnig spilar þar inní líftími og
viðhaldskostnaður en það þarf einungis að sílanbaða flötinn.

Þak: Þakið á húsini skiptist í þrennt þ.e þak yfir mosku, þak yfir
bókasafni,kennslustofu og skrifstofu og síðast en ekki síst þak yfir eldhúsi,
fatahengi og smurningu. Það síðast nefnda er hvað einna mikilvægast hvað
sjónræn áhrif varða þar sem þrír gluggar snúa að því og var einmitt hugmynd
hönnuða að hafa grænt þak þar. Hér að neðan mun ég vega og meta kosti og
galla mismunandi þakgerða og komast að niðirstöðu.

Ákvörðun: Ég hef ákveðið að halda í hugmynd hönnuða að hafa þak yfir
eldhúsi grænt torfþak. Það er einna helst vegna þess að það eru þrír gluggar sem
snúa út á þakið og þar á meðal einn stór beint af gangi og út á þak og það er
skemmtilegara að horfa út. Svo var ég búinn að hugsa mér að hafa grænt þak
einnig yfir hinum tveimur þökunum með tilliti til útlits séð frá ártúnsbrekku. Eftir
fund með burðarþolshönnuði komst ég hinsvegar að því að ég kæmist ekki upp
með að hafa neitt annað en dúk á þaki bænasals vegna þunga. Þess vegna hef
ég dúk yfir bænasal og annari hæð en torfþak yfir eldhúsi.

Innveggir (léttir og burðar.): Þegar kemur að innveggjum þá fanns mér vega hátt
að halda hráa náttúrulega stílnum sem er að utan. Það er hægt að gera á ýmsa
vegu hér að neðan fer ég yfir nokkra kosti sem koma til greina og tek svo
ákvörðun eftir stigagjöf.

Ákvörðun: Ég hef ákveðið að hafa léttu veggina gipsveggi og steyptu
veggina þ.m.t burðaveggina úr sjónsteypu. Gipsveggina vel ég á þeim stöðum þar
sem mikið af lögnum þurfa að ferðast og þar sem ég vil opna möguleika fyrir
breytingar innan brunahólfa. Sjónsteypuna vel ég á þeim forsendum að útveggir
verða sjónsteypa og þar spilar timbur inní og innanhús verður timburbitar í lofti og
vil ég halda í sama útlitið inni í bland við málaða veggi.

´Úr gögnum verkkaupa
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OPTIONS and SHAFT DIMENSIONS 0.63-1.75 m/s; 320-1150 kg

KONE MonoSpace® 500
27
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2

KONE MonoSpace 500 headroom height (SH)

Speed
(m/s)

Standard ceiling
(mm) 

RL11 
RL12

CL151, CL162, CL88L, 
CL193, CL94L

0,63 / 
1.0

CH + 1300/ 
CH + 570

CH + 1220/ 
CH + 500

CH + 1380/
CH + 650

1.6 CH + 1500 CH + 1420 CH + 1580

1.75 CH + 1500 CH + 1420 CH + 1580
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KONE MonoSpace 500 pit height (PH)

Speed  
(m/s)

Standard Minimum with 
low pit safety 

device

1.0 1050 650

1.6 1200 n.a

1.75 1200 n.a

Max 1550 Max 1049

KONE MonoSpace 500 duty range

Speed
(m/s)

Load 
(kg)

Travel
(m)

Stops

0.63 680 35 16

1 1150 55 21

1.6 1150 75 24

1.75 1150 75 24

KONE MonoSpace® 500 

Frame widths: 
Frame door:  (WW – LL – FW1 – FW) / 2 = 120 mm

Narrow frame:  (WW – LL – FW1 – FW) / 2 = 50 mm

BB

D
D

W
D

WW

LL
FWFW1

BB

D
D

W
D

WW

LL
FW1 FW

BB

D
D

W
D

WW
LL

LL
FWFW1

BB

D
D

W
D

WW

LL

LL

FW1 FW

Single entrance car (SEC)

Through type car (TTC)

Side opening

Side opening

Center opening

Center opening

Frame and narrow frame door types

Q  =  Rated load of elevator
BB  =  Car width
DD  =  Car depth
CH  =  Car clear height
FW  =  Front wall width
FW1 =  Side wall left - frame door application only
FW2  =  Side wall right - frame door application only
HH  =  Door clear opening height 
HR  =  Door raw opening height
LL  =  Door clear opening width
LR  =  Door raw opening width
LW  =  Right front door cover (including 30 mm tolerance)
LW1  =  Left front door cover (including 30 mm tolerance)
LA =  Front panel width, left
LB  =  Front panel width, right
FL =  Front wall width, car, left
FR =  Front wall width, car, right
WW  =  Shaft width
WD  =  Shaft dept
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3

WD min 
(mm)

Front wall width,  
car*

Shaft wall width,  
frame doors

Panel width,
front doors

Load
(kg)

BB
(mm)

DD
(mm)

Persons LL
(mm)

WW 
min

(mm)

WW
nom 
(mm)

SEC TTC FL 
(mm)

FR 
(mm)

FW 
(mm)

FW1 
(mm)

LR 
(mm)

LA 
(mm)

LB 
(mm)

LR 
(mm)

630 1100 1400 8 800 1740 1750 1700 1810 145 155 320 320 1100 440 440 1740
630 1100 1400 8 900 1940 1950 1700 1810 50 150 370 370 1200 490 490 1940
630 1100 1400 8 1000 2140 2150 1700 1810 50 50 420 420 1300 540 540 2140
800 1350 1400 10 800 1840 1850 1700 1810 370 180 370 370 1100 490 490 1840
800 1350 1400 10 900 1940 1950 1700 1810 270 180 370 370 1200 490 490 1940
900 1400 1500 12 800 1900 1900 1800 1910 400 200 400 400 1100 520 520 1900
900 1400 1500 12 900 1940 1950 1800 1910 320 180 370 370 1200 490 490 1940
1000 1100 2100 13 800 1740 1750 2400 2510 170 130 320 320 1100 440 440 1740
1000 1100 2100 13 900 1940 1950 2400 2510 50 150 370 370 1200 490 490 1940
1000 1100 2100 13 1000 2140 2150 2400 2510 50 50 420 420 1300 540 540 2140
1000 1300 1700 13 900 1940 1950 2000 2110 220 180 370 370 1200 490 490 1940
1000 1300 1700 13 1000 2140 2150 2000 2110 70 230 420 420 1300 540 540 2140
1000 1300 1700 13 1100 2340 2350 2000 2110 50 150 470 470 1400 590 590 2340
1000 1400 1600 13 1000 2140 2150 1900 2010 170 230 420 420 1300 540 540 2140
1000 1400 1600 13 1100 2340 2350 1900 2010 50 250 470 470 1400 590 590 2340
1000 1450 1550 13 900 1940 1950 1850 1960 370 180 370 370 1200 490 490 1940
1000 1450 1550 13 1000 2140 2150 1850 1960 220 230 420 420 1300 540 540 2140
1000 1600 1400 13 900 2100 2100 1700 1810 450 250 450 450 1200 570 570 2100
1000 1600 1400 13 1000 2140 2150 1700 1810 370 230 420 420 1300 540 540 2140
1000 1600 1400 13 1100 2340 2350 1700 1810 220 280 470 470 1400 590 590 2340
1150 1200 2100 15 900 1940 1950 2400 2510 120 180 370 370 1200 490 490 1940
1150 1200 2100 15 1000 2140 2150 2400 2510 50 150 420 420 1300 540 540 2140
1150 1200 2100 15 1100 2340 2350 2400 2510 50 50 470 470 1400 590 590 2340
1150 1400 1850 15 900 1940 1950 2150 2260 320 180 370 370 1200 490 490 1940
1150 1400 1850 15 1000 2140 2150 2150 2260 170 230 420 420 1300 540 540 2140
1150 1400 1850 15 1100 2340 2350 2150 2260 50 250 470 470 1400 590 590 2340

WD min  
(mm)

Front wall width,  
car*

Shaft wall width,  
frame doors

Panel width,
front doors

Load
(kg)

BB
(mm)

DD
(mm)

Persons LL
(mm)

WW 
min

(mm)

WW
nom 
(mm)

SEC TTC FL 
(mm)

FR 
(mm)

FW 
(mm)

FW1 
(mm)

LR 
(mm)

LA 
(mm)

LB 
(mm)

LR 
(mm)

320 750 1100 4 600 1220 1225 1500 n.a 45 105 270 50 900 390 170 1220
320 750 1100 4 700 1300 1300 1500 n.a 20 30 270 30 1000 390 150 1300
320 900 1000 4 700 1370 1375 1450 n.a 45 155 320 50 1000 440 170 1370
400 800 1200 5 600 1270 1275 1600 1810 45 155 320 50 900 440 170 1270
400 800 1200 5 700 1300 1300 1600 1810 20 80 270 30 1000 390 150 1300
400 950 1100 5 700 1420 1425 1500 1710 145 105 270 150 1000 390 270 1420
400 950 1100 5 800 1450 1450 1500 1710 20 130 320 30 1100 440 150 1450
450 1000 1200 6 800 1470 1475 1600 1810 45 155 320 50 1100 440 170 1470
450 1000 1200 6 900 1600 1600 1600 1810 20 80 370 30 1200 490 150 1600
480 950 1300 6 700 1420 1425 1700 1910 145 105 270 150 1000 390 270 1420
480 950 1300 6 800 1450 1450 1700 1910 20 130 320 30 1100 440 150 1450
480 950 1300 6 900 1600 1600 1700 1910 20 30 370 30 1200 490 150 1600
480 1000 1250 6 800 1470 1475 1650 1860 45 155 320 50 1100 440 170 1470
480 1000 1250 6 900 1600 1600 1650 1860 20 80 370 30 1200 490 150 1600
630 1100 1400 8 800 1570 1575 1800 2010 145 155 320 150 1100 440 270 1570
630 1100 1400 8 900 1600 1600 1800 2010 20 180 370 30 1200 490 150 1600
680 1130 1400 9 800 1600 1600 1800 2010 145 185 350 150 1100 470 270 1600
680 1130 1400 9 900 1600 1600 1800 2010 25 205 370 30 1200 490 150 1600
680 1130 1400 9 1000 1750 1750 1800 2010 20 110 420 30 1300 540 150 1750
680 1200 1400 9 900 1670 1675 1800 2010 45 255 420 50 1200 540 170 1670
800 1350 1400 10 800 1850 1850 1800 2010 250 300 500 250 1100 620 370 1850
800 1350 1400 10 900 1850 1850 1800 2010 150 300 500 150 1200 620 270 1850
800 1350 1400 10 1000 1850 1850 1800 2010 50 300 500 50 1300 620 170 1850
900 1400 1500 12 800 1900 1900 1900 2110 400 200 400 400 1100 520 520 1900
900 1400 1500 12 900 1900 1900 1900 2110 250 250 450 250 1200 570 370 1900
900 1400 1500 12 1000 1900 1900 1900 2110 150 250 450 150 1300 570 270 1900
1000 1100 2100 13 800 1600 1600 2500 2710 150 150 350 150 1100 470 270 1600
1000 1100 2100 13 900 1600 1600 2500 2710 20 180 370 30 1200 490 150 1600
1000 1100 2100 13 1000 1750 1750 2500 2710 20 80 420 30 1300 540 150 1750
1000 1300 1700 13 900 1800 1800 2100 2310 150 250 450 150 1200 570 270 1800
1000 1300 1700 13 1000 1800 1850 2100 2310 50 250 450 50 1300 570 170 1800
1000 1400 1600 13 900 1900 1900 2000 2210 250 250 450 250 1200 570 370 1900
1000 1400 1600 13 1000 1900 1900 2000 2210 150 250 450 150 1300 570 270 1900
1000 1450 1550 13 900 1950 1950 1950 2160 250 300 500 250 1200 620 370 1950
1000 1450 1550 13 1000 1950 1950 1950 2160 150 300 500 150 1300 620 270 1950
1150 1200 2100 15 900 1700 1700 2500 2710 50 250 450 50 1200 570 170 1700
1150 1200 2100 15 1000 1750 1750 2500 2710 20 180 420 30 1300 540 150 1750
1150 1200 2100 15 1100 1900 1900 2500 2710 20 80 470 30 1400 590 150 1900
1150 1400 1850 15 900 1900 1900 2250 2460 250 250 450 250 1200 570 370 1900
1150 1400 1850 15 1000 1900 1900 2250 2460 150 250 450 150 1300 570 270 1900
1150 1400 1850 15 1100 1900 1900 2250 2460 20 280 470 30 1400 590 150 1900

Side opening doors Frame

Center opening doors

Frame and front doors (single entrance and through type cars)

KONE MonoSpace® 500 

*Machine on right side 

*Machine on right side 

450 1000 1200 6 900 1600 1600 1600 1810 20 80 370 30 1200 490 150 1600

29
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
Sigurgísli Gíslason

Heimisfang nemanda.

KENNSLU-TEMPL.

Nemandi
kt: ??????-????

Nemandi
kt: ??????-????

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska.rvt

Verktegund

Heimilisfang

XXXXXX

XXXX-X-XXXXXXXX

Author

Checker

00-00 014

Unnamed

Fellihurðar: fengið af www.multiwal.eu

Hurðir eru EI-30 og EI-60

Multiwal has the latest test reports for sound insulation according
to DIN EN 10140-2 / 20140-3 laboratory values by international
testing laboratories.

Moveable walls are mainly applied to create spaces in hotels,
multifunctional centres, conference centres, schools and
boardrooms.
To make optimal use of these spaces, a good sound insulation
based on the customer's wishes is required.
Most manufacturers test according to DIN EN 20140-3. Multiwal
has the latest test reports for sound insulation according to DIN EN
10140-2.
It is highly important that the designer / user realizes that a sizeable
difference is possible between the laboratory value and sound
insulation of the installed walls in practice.  It is very important in
the design to take flanking sound transmission through the
building structure into account.

To achieve a desired practice value, you have to take the following
into account in the design:
• all stated values according to laboratory DIN EN 20140-3 / 10140-2
• sound leakage between laboratory value and practice value
• sound leakage in ceiling, floor, walls, vents, cable ducting and

structural connections
• doors, glass cut outs and crossings in track constructions
For an optimal result we advise you to let us inform you in the
planning phase of your project. As a regulation you have to take into
account a sound leakage between laboratory value and practice
value of approximately 10 dB. Some examples for roughly
calculating the sound transmission:
talking loud with a sound cone of ca. 65 dB / A
• chosen moveable wall 50 dB
• deduction flanking sounds ca. 10 dB
• this leaves ca. 40 dB in built-in position
• excess transmission ca. 25 dB which equals audible whispering
 talking loud with a sound cone of ca. 85 dB / A
• chosen moveable wall 54 dB
• deduction flanking sounds ca. 10 dB
• this leaves ca. 44 dB in built-in position
 excess transmission ca. 41 dB which equals audible
muffled/subdued conversation
20 dB Whispering
30 dB Mediocre traffic
40 dB Normal conversation
50 dB Loud conversation
60 dB Very loud conversation
70 dB Mechanical sound (vacuum cleaner)
120 dB Drill hammer / breaker

30
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
Sigurgísli Gíslason

Heimisfang nemanda.

KENNSLU-TEMPL.

Nemandi
kt: ??????-????

Nemandi
kt: ??????-????

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska.rvt

Verktegund

Heimilisfang

XXXXXX

XXXX-X-XXXXXXXX

Author

Checker

00-00 023

U-gildisgreining
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ID Task Mode Task Name Start Finish

0 Verkáætlun Mon 19.10.15 Thu 1.12.16
1 Moska í Reykjavík Mon 19.10.15 Thu 1.12.16
2 Hönnun  Mon 19.10.15 Tue 9.2.16

3 Aðstaða og jarðvinna Thu 28.1.16 Wed 2.3.16

4 Burðarvirki Fri 4.3.16 Tue 28.6.16

5 Lagnir Mon 29.2.16 Fri 25.11.16

6 Loftræsting Mon 20.6.16 Wed 23.11.16

7 Raforkuvirki Fri 3.6.16 Tue 22.11.16

8 Frágangur utanhúss Wed 15.6.16 Fri 28.10.16

9 Frágangur innanhúss Tue 5.7.16 Wed 30.11.16

10 Frágangur lóðar Thu 22.9.16 Wed 30.11.16

11 Afhending Thu 1.12.16 Thu 1.12.16 1.12

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1

Project: Verkáætlun
Date: Tue 26.4.16
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Moska í Reykjavík 
Sigurgísli Gíslason

Lokaverkefni í 
byggingafræði BSc 

2016Höfundur: Sigurgísli Gíslason 
Kennitala:   231087-3119 
Leiðbeinendur: Eyþór Rafn Þórhallsson 

Karl Hákon Karlsson  
Kristinn Arnarson,   
Viggó Magnússon  
Þormóður Sveinsson

Tækni- og verkfræðideild School 
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Teikningar A3



Teiknilisti

Teikninúmer Titill Teiknitegund Blaðastærð Útgáfudagsetning Teiknað af: Mælikv.

101 Asftöðumynd Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason 1:200
102 Grunnmynd 1.hæð Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
103 Grunnmynd 2.hæð og kjallari Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
104 Snið Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
105 Útlit-N A Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
106 Útlit-S V Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
107 Skráningartafla Aðaluppdrættir A1 13.3.2016 Sigurgísli Gíslason
201 1.hæð-Vestur Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
202 1.hæð-Austur Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
203 2.hæð Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
204 Kjallari Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
205 Snið Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
206 Snið-Vestur Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
207 Snið-Austur Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
208 Útlit NA Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
209 Útlit SV Verkteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:100
301 Innihurðir Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
302 Innihurðir 2 Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
303 Útihurðir Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
304 Gluggar Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
305 Þakgluggar Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
306 Þak Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:50
307 Innréttingar eldhús Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
308 Ásýnd baðherbergi Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:20
309 Veggjatýpur Hlutateikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:10
401 Deili Deiliteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:5
402 Deili Deiliteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:5
403 Deili Deiliteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:5
404 Deili Deiliteikningar A1 6.4.2016 Sigurgísli Gíslason 1:5

Moska í
Reykjavík
Nemandi: Sigurgísli Gíslason
kt: 231087-3119
Byggingafræði BSc
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
Sigurgísli Gíslason

kt: 231087-3119

Hrísrimi 23, 112 Rvk

SG-Hönnun

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska-nýjast.rvt

Moska

Heimilisfang

Aðaluppdrættir 222542

0-1-1473303

01

Sigurgísli Gíslason

Sigurgísli Gíslason

13.3.2016

00-01 101

Asftöðumynd
A1

 1 : 200
Afstöðumynd

1

Landnúmer: 222542

Staðgreinir: 0-1-1473303

A) Almennt: Suðurlandsbraut 76 er samkomuhús á þremur hæðum, tvær hæðir og kjallari. Húsið stendur á 1601m2 lóð og
hönnun miðast við þarfir hreyfihamlaðra.

B) Notkun: Félag Íslenskara múslima mun starfrækja mosku í húsinu. Mestur fjöldi fólks í moskunni er áætlaður um 100 manns í
sérstökum tilfellum en yfirleitt um 30 manns.

C) Stærðir: Kjallari er 140,7m2 og 464,3m3. 1.hæð er 494,4m2 og 2.335,4 m3. 2.hæð er 123m2 og 514,1 m3. Heild 758,1 m2
og 3313,8 m3.

D) Nýtingahlutfall: Lóðin er 1601m2 og nýtingahlutafall 0,47. Fjöldi bílastæða er 15 og þar af eru 2 stæði ætluð hreyfihömluðum.

E) Burðarvirki: Burðarvirki hússins er járnbent steypa.. Þar sem veggir eru 150-100-150mm þ.e 150mm staðsteypt svo 100mm
plateinangrun og 150mm staðsteypt. Þakplatan er staðsteypt 200mm. Gólfplata er staðsteypt 120mm. Járnsúlur eru undir bita á
norðurhlið hússins og eru þær 50x50x5mm. Bitar undir þakplötu í bænasal eru forsteyptir á verkstað og hífðir upp í sæti. Stigar
eru steyptir.

F) Klæðning :
Þakplatan er staðsteypt 200mm, ofan á hana er lagt gufuhindrun úr pappa sem gengur uppá aðliggjandi veggi. Því næst kemur
170mm einangrunarlag + vatnshalli sem mótaður er með einangrunarplasti. Ofan á einangrunina kemur glerfilt sem fer undir
PVC þakdúk. Þar sem torfið kemur er notast við takkadúk ofan á PVC dúkinn og til viðbótar kemur torfdúkur sem fer undir torfið.
Útveggir og sökklar þeirra eru staðsteyptir á 300mm þykkum fæti. Uppbygging þeirra er 150mm steypa_100mm plasteinangrun_
150mm steypa.
Gluggar eru úr tré (mahogny). Hurðir eru ýmist úr timbur- eða álhurðakerfi.
Veggir hússins að utanverðu verða sjónsteyptir þ.a litur þeirra verður grár. Leitast verður eftir því að fá sem sléttasta áferð með
sjáanlegum kónagötum.

G) Handrið: Handið á stiga og 2.hæð er úr gleri og ryðfríu stáli. Hæð handriðs er 1200mm.

H) Einangrun: Undir botnplötu 100mm ESP einangrunarplast 16 kg/m3
             Útveggir     100mm ESP einangrunarplast 24 kg/m3

Þak      170mm Lagskipt ESP einangrunarplast 16 kg/m3
Kröfur reglugerðar: Reiknuð gildi:
Þak 0,20w/m2k 0,19w/m2k
Útveggir 0,40w/m2k 0,32w/m2k
Gluggar 2,0w/m2k 1,7w/m2k
Botnplata 0,30w/m2k 0,25w/m2k
Vegið meðaltal útveggja 0,61w/m2k

I) Innveggir og innihurðir:
IV-1 180mm burðarveggur sjónsteypa REI-60 og 53db hjóðeinangrunargildi.
IV-2 Gipsveggur 2x 13mm gips, 70mm stálprófíll og þéttiull 30kg/m3 og 2x13mm gips. Hljóðeinangrunargildi hans er 43db.
Skilur ekki að brunahólf.
IV-3 Gipsveggur 2x 13mm gips, 70mm stálprófíll og þéttiull 30kg/m3 200mm lagnaleið og 2x13mm gips.
Innihurðir milli brunahólfa er með EI-CS 30, aðrar innihurðir eru ekki með séstakri brunavörn.

J) Kerfisloft: Á öllum hæðum er hljóðeinangrandi kerfisloft 600x600 klædd í málmgrindarkerfi. Bænasalurinn er undanskilinn en
þar er 6m lofthæð og sjónsteypubitar í lofti.

K) Lagnir:
Upphitun: Húsið er upphitað með loftræsingu, ofnum og gólfhita. Bænasalurinn er eingöngu hitaður með loftræsingu en aðrir
staðir með ofnum og loftræsingu. Skósvæði og hreinsun er með gólfhita.
Lagnaleiðir: Lagnaleiðir eru teknar í kerfisloftum og lagnaveggjum. Gert er ráð fyrir 400mm breiðum lagnaleiðum í kerfisloftum.
Lagnaveggir eru með 200mm lagnabil.
Gerð lagna: Neysluvatnslagnir eru ú ryðfríu stáli, steel press system. Skólp er PP lagnir og PVC þar sem við á.

L) Brunavarnir:
Brunahólfun: Húsið er hólfað niður í 9 mismunandi brunahólf. Veggir milli brunahólfa eru steyptir 180mm burðarveggir REI-60
og hurðir EI-CS 30.
Flóttaleiðir: Tvær flóttaleiðir eru úr öllum brunahólfum úr björgunaropum og flóttahurðum að undanskildu einu brunahólfi úr
baðherbergjum í kjallara.
Brunaviðvörunarkerfi: Í húsinu er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð.
Reyklosun: Húsið er reykræst að mestu í gegnum opnanleg fög á glerþaki sem eru tengd brunaviðvörunarkerfi og í gegnum
loftræsingu.
Reykskynjarar: Reykskynjarar eru í hverju rými hússins fjöldi skv. brunahönnuði.
Handslökkvitæki og brunaslöngur:  Brunaslöngur eru á þremur stöðum í húsinu. Ein í kjallara og tvær á fyrstu hæð. Slöngur eru
með kastlengd skv. brunahönnuði. Handslökkvitæki eru á annari hæð og í eldhúsi á fyrstu hæð.
Aðkoma slökkvibíla er á vesturhlið hússins.

M) Hljóðvist: Kröfur um hljóðvist munu uppfylla 11 kafla byggingareglugerðar og ÍST 45:2011 flokk c

N) Öryggisbúnaður: Í húsinu er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi og innbrotsviðvörun tengt viðurkenndri vaktstöð.

O) Tæknibúnaður: Lyfta er í húsinu og aðalinngangur er með sjálfvirkri rennihurð.

P) Algild Hönnun: Húsið er hannað með aðgengi fyrir alla að leiðarljósi og í samræmi við leiðbeiningablöð frá mannvirkjastofnun.

Q) Lóð: Lóðin er grasflötur að mestu leyti. Á norðurhlið eru malbikuð bílastæði með hellulögðum stíg að inngangi. Á vesturhlið er
hellulagður stígur ætlaður bílum með aðföng og rusl. Sérmerkt bílastæði eru fyrir fatlaða skv. byggingareglugerð.

R) Sorp: Sorp er á vesturhlið hússins sem næst inngangi fyrir aðföng.
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Upprunalegur hönnuður:

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

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:
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Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Upprunalegur hönnuður:
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Upprunalegur hönnuður:
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Upprunalegur hönnuður:
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Upprunalegur hönnuður:
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Upprunalegur hönnuður:
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Upprunalegur hönnuður:
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MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Nemandi
Sigurgísli Gíslason

kt: 231087-3119

Hrísrimi 23, 112 Rvk

SG-Hönnun

C:\Users\Sigurgisli\Desktop\Byggingarfræði\10.Önn\Moska-nýjast.rvt

Moska

Heimilisfang

Verkteikningar 222542

0-1-1473303

01

Sigurgísli Gíslason

Sigurgísli Gíslason

6.4.2016

00-01 209

Útlit SV
A1

 1 : 100
Suður-Verkteikningar

1

 1 : 100
Vestur-Verkteikningar

2
1:100



Gatmál 970

G
at

m
ál

 2
20

0

Gatmál 970

G
at

m
ál

 2
20

0

G
at

m
ál

 2
20

0

Gatmál 970 Gatmál 970

IH-1
Hægri opnun
6 stk
20 mm rifa neðst fyrir loftræsingu
Hefðbundin salernislæsing

IH-2
Vinstri opnun
6 stk
20 mm rifa neðst fyrir loftræsingu
Hefðbundin salernislæsing

IH-3
Vinstri opnun
1 stk
EI2 30-CSm
Felliþröskuldur

IH-4
Hægri opnun
2 stk
Salernislæsing með skrá
Felliþröskuldur

IH-5
Vinstri opnun
3 stk
Tvær hurðar skulu hafa
Hefðbundin læsing með skrá
Felliþröskuldur

IH-6
Hægri opnun
4 stk
EI2 30-CSm
Ein hurð með hefðbundni
læsingu með skrá
Felliþröskuldur

IH-7
Vinstri opnun
7 stk
EI2 30-CSm
Felliþröskuldur

Gatmál 870

G
at

m
ál

 2
20

0

1085010

10
21

90

1085010

Gatmál 870

10
21

90

G
at

m
ál

 2
20

0

10133010

Gatmál 1350

10
21

90

G
at

m
ál

 2
20

0

1095010

10
21

90

1095010

10
21

90

1095010

10
21

90

1095010

10
21

90

G
at

m
ál

 2
20

0

10100010

Gatmál 1020

10
21

90

G
at

m
ál

 2
20

0

IH-8
Hægri opnun
1 stk
Felliþröskuldur

HP HP HP HP

Öryggisgler

50 1900 50

2020

50
90

6
50

10
26

IG-1
2 stk

07 A

Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Hrísrimi 23, 112 Rvk
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Innihurðir
A1

Á salernishurðum skal setja snyrtiherbergjalæsingu.

Húnar skulu vera af vandaðri gerð, tegund og staðsetning hurðastoppara eru háðir
samþykki verkkaupa og skulu þeir vera við hverja hurð

Eldvarnarhurðir skulu uppfylla kröfur mannvirkjastofnunar um sí-kar hurðir, um er
að ræða EI2-30-Csm hurðir.

Öll mál eru gefin upp í mm.
Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Innihurðir 2
A1

Eldvarnarhurðir skulu uppfylla kröfur mannvirkjastofnunar um sí-kar hurðir, um er að ræða EI2-30-Csm og EI2-60-Csm hurðir.

Öll mál eru gefin upp í mm.
Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.
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Hurðir og glugga skal setja upp eftir yfirlitsmyndum hönnuða.

Stálhurðir skulu vera frá viðurkenndum aðila.

Sjálfvirkir hurðaopnarar eru á aðalhurðum
Rennihurð út í garð skal vera búin opnunarhnapp

Öryggisgler skal vera frá viðurkenndum aðila, 6-12-16 k-gler
Annað gler skal vera frá viðurkenndum aðila, 4-12-6 k-gler
Öryggisgler skal vera hert og lagskipt

Gluggar eru úr mahogany

Rennihurðir eru úr áli

Þakgluggar eru úr áli

Öll mál eru gefin upp í mm.
Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

07 A

Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Gluggar
A1

Hurðir og glugga skal setja upp eftir yfirlitsmyndum hönnuða.

Öryggisgler skal vera frá viðurkenndum aðila, 6-12-16 k-gler
Annað gler skal vera frá viðurkenndum aðila, 4-12-6 k-gler
Öryggisgler skal vera hert og lagskipt

Gluggar eru úr mahogany

Öll mál eru gefin upp í mm.
Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

G 4
1 Stk

G 5
1 Stk

G 6
1 Stk

G 7
1 Stk

G 8
2 Stk

G 9
1 Stk

G 10
2 Stk

1:20



DN

9,5°

1236 1279 1279 1279 1279

6352

27
15

1010

4592

07 A

Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Nemandi
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Hrísrimi 23, 112 Rvk

SG-Hönnun
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6.4.2016
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Þakgluggar
A1

Hurðir og glugga skal setja upp eftir yfirlitsmyndum hönnuða.

Öryggisgler skal vera frá viðurkenndum aðila, 6-12-16 k-gler
Annað gler skal vera frá viðurkenndum aðila, 4-12-6 k-gler

Öryggisgler skal vera hert og lagskipt gler

Þakgluggar eru úr áli

Opnanleg fög fyrir reyklosun tengt stjórnstöð

Öll mál eru gefin upp í mm.
Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Snið 20° halli
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

© NEMANDI
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Innréttingar eldhús
A1

 1 : 20
Eldhús

1

 1 : 20
Innréttingar-Eldhús

2

Innréttingar:

Eldhúsinnrétting:Skápar eru spónlögð eik og handföng eru úr
burstuðu stáli.

Sökkull og háfur: er úr burstuðu stáli.

Borðplata: er úr svörtu granít.

Flísar á vegg eru 300x150mm litur: RAL 7024 (Graphite grey)
Flísar á gólfi eru 300x600mm litur:RAL 7026 (Granite grey)
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Upprunalegur hönnuður:

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

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

VERKKAUPI / EIGANDI

BLAÐSTÆRÐ:

Suðurlandsbraut 76

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.
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Flísar á vegg eru 300x600mm litur: RAL 1015 (light ivory)
Flísar á gólfi eru 300x600mm litur:RAL 1019 (Grey beige)

Baðherbergið er hannað eftir gildum algildrar hönnunar og stenst
það allar kröfur byggingareglugerðar.
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Vegggjatýpa: IV-1
Brunamótstaða: REI-60
Hljóðeinangrun: 53db R´w
Uppbygging: 180mm sjónsteypa C35

Vegggjatýpa: IV-2
Brunamótstaða: Engin krafa
Hljóðeinangrun: 43db R´w
Uppbygging: 2x13mm gips-70mm blikkgrind-2x13mm gips

Vegggjatýpa: IV-3 (lagnaveggur)
Brunamótstaða: Engin krafa
Hljóðeinangrun: 43db R´w
Uppbygging: 2x13mm gips-70mm blikkgrind-200mm lagnarými-70mm grind-2x13mm gips

Vegggjatýpa: ÚV-1
Brunamótstaða: REI-60
Hljóðeinangrun: 30db Lp.Aeq,24h
Uppbygging: 150mm sjónsteypa C35-100mm ESP einangrun 24kg/m3-150mm sjónsteypa C35

Vegggjatýpa: ÚV-2 (kjallari)
Brunamótstaða: REI-60
Hljóðeinangrun: Engin krafa
Uppbygging: 150mm sjónsteypa C35-100mm ESP einangrun 24kg/m3

Vegggjatýpa: Sökkull-1
Brunamótstaða: Engin krafa
Hljóðeinangrun: Engin krafa
Uppbygging: 100mm ESP einangrun 16kg/m3 -200mm steinsteypa C25

Vegggjatýpa: Sökkul-2
Brunamótstaða: Engin krafa
Hljóðeinangrun: Engin krafa
Uppbygging: 120mm steinsteypa C25-100mm ESP einangrun 16kg/m3-120mm steinsteypa C25
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150 100 150

150

Halfen bakki 80mm

ESP einangrun 24kg/m3

Sjónsteypa C 35

Tjörudúkur frá viðurkenndum framleiðenda klemmist undir flasningu

ESP einangrun 16kg/m3

PVC dúkur frá viðurkenndum framleiðenda
glerfyllt undir

Flasning klemmir dúka

Sjónsteypa C 35
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Sjónsteypa C 35

50x50 ál þakgluggi

2 mm zink vatnsbretti klemmt í glugga
og skrúfað í steypu

Zink renna

EPDM dúkur undir vatsbretti klemmt í glugga

Viroc plata koksgrá 10mm

EPDM dúkur undir viroc plötu

Þétting steinullartroð, pulsa og kítti

Timburkubbur staðsetning skv. verkfræðingi
Isola dúkur undir kubb

100mm ESP einangrun 24kg/m3

14
7

367

7

21

12
3,

5°

11
5,

5°

Steinull 50 mm 80kg/m3

100mm ESP einangrun 16kg/m3

Sjónsteypa C35

50x50 álgluggi

Flasning zink klemmist í glugga
og undir yfirflasningu

Flasning zink með loftunarrauf

EPDM dúkur klemmist undir glugga
og nær uppá þakkant

Stálvinkill

Þétting, steinullartroð, pulsa og kítti

Tjörudúkur frá viðurkenndum framleiðenda

PVC dúkur frá viðurkenndum framleiðanda
Glerfilt undir dúk

150

20
0

20
0

20
0

61

90 77
,6

°

209

45

10

2

146,0°

11
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2°

99

23

90
,0

°

20
0

20
0

20
0

Sjónsteypa C 35

Tjörudúkur frá viðurkenndum framleiðenda

ESP einangrun 16 kg/m3

PVC dúkur frá viðurkenndum
framleiðenda

Þétting, steinullartroð, pulsa og kítti

Álgluggi 50x50

EPDM dúkur klemmist undir glugga

Flasning zink klemmist undir glugga og yfir efri flasningu

Efri flasning zink

180

50mm steinull 80kg/m3

9

55
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2

26
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2

135,0°

87,0°93
,0

°

13
5,

0°

30
89

22

90,0°

16
0,
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248

ESP einangrun 24kg/m3

Sjónsteypa C 35

Zink renna, klemmist undir flasningu ofaná viroc plötu

EPDM dúkur klemmist undir glugga

EPDM dúkur undir viroc plötu

Viroc plata 10mm

Flasning, zink, klemmist undir glugga

Sjónsteypa C 35

Þétting, Steinullartroð,pulsa og kítti

Álgluggi 50x50

150

100

150

23

5

354

14

110,5°
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150 100 150

10
0

12
0

120 100 150

Flísar 600x600

Sjónsteypa C 35

100mm ESP einangrun 16kg/m3

70mm ESP einangrun 16kg/m3

Takkadúkur

PerlumölHellur 300x300

Droparauf

100mm ESP einangrun 24kg/m3

Sandur

Ílögn og gólfhiti í andyri

15
60

15
60

17
0

20
0

Tjörudúkur frá viðurkenndum framleiðanda

Halfen bakki 80mm

Glerfilt

PVC frá viðurkenndum framleiðanda
Dúkurinn skal vera root barrier

Takkadúkur fyrir torfþökur

Filt ofan á takkadúk

Torfþökur 120mm

EPS einangrun
16kg/m3

170 mm ESP einangrun 16kg/m3 til hæðarjöfnunar á 2.hæð

Ílögn

Parkett

Parkettlisti

Sjónsteypa C 35

100mm ESP Einangrun 24kg/m3

Sjónsteypa C 35

Flasning með þéttilista til að
klemma dúka Þétting, steinullartroð, pulsa og kítti

Sponsað úr fyrir festingu tappi settur í (mahogany)

Timburprófíll 150x50 mahogany

6-12-6 öryggisgler hert og lagskipt 26kg/m2

74
10

0
20

0

7033150100150

Áfella zink

Krossviður (kubbar) tjörupappi undir

50mm yfirfallsrör

70mm niðurfall zink opið upp

Sjónsteypa C35

PVC dúkur bræðist uppá þakkant

ESP einangrun 16kg/m3

Fleygskorin einangrun myndar halla 1:40

Sjónsteypa C 35

ESP einangrun
24kg/m3

Tjörudúkur frá viðurkenndum framleiðenda

25mm 80kg/m3 steinull til að slíta kuldabrú hjá niðurföllum

9

50

10

86,4°93
,6

°

164
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Kerfisloft

Sjónsteypa C 35

Halfenbakki 80mm

ESP einangrun 24kg/m3

Sjónsteypa C 35

Flasning klemmir dúka

PVC dúkur frá viðurkenndum aðila
glerfilt undir

ESP einangrun 16kg/m3 fleygskorin
myndar halla 1:40

Tjörudúkur frá viðurkenndum aðila74
10

0
20

0

70 33 150 100 150

Áfella zink

Krossviður (kubbar) tjörupappi undir

50mm yfirfallsrör

70mm niðurfall zink opið upp

Sjónsteypa C35

PVC dúkur bræðist uppá þakkant

ESP einangrun 16kg/m3

Fleygskorin einangrun myndar halla 1:40

Sjónsteypa C 35

ESP einangrun 24kg/m3

Tjörudúkur frá viðurkenndum framleiðenda

25mm steinull 80kg/m3 til að slíta kuldabrú hjá niðurföllum

50
10

164

50

102

86
,4

° 93,6°

39

150 100 150

150

Sjónsteypa C 35

Steinullartroð

Þéttipulsa og kítti

Mahogany timburprófíll 150x50

182

Droparauf

6-12-6 öryggisgler hert og lagskipt
26kg/m2 U-gildi 1,6W/m2k Sponsað úr fyrir festingu tappi settur í (mahogany)

100mm ESP einangrun 24kg/m3

150

Sjónsteypa C 35

Sponsað úr fyrir festingu tappi settur í (mahogany)

Svalahurð mahogany

Hurðapóstur 50x150 mahogany

Þétting, steinullartroð,pulsa og kítti

Sjónsteypa C 35

Mahogany timburprófíll 150x50

Sponsað úr fyrir festingu tappi settur í (mahogany)

Sjónsteypa C 35

Þétting, steinullartroð,pulsa og kítti

6-12-6 öryggisgler hert og lagskipt
26kg/m2

100mm ESP einangrun 24kg/m3
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