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Formáli 

Í byrjun árs 2015 hóf undirritaður nám í Byggingafræði við Háskólann í Reykjavík að 

undangnu námi í byggingariðnfræði við sama skóla nokkrum árum fyrr. Í náminu hef 

ég reynt að tileinka mér vinnubrögð sem byggjast á skipulagi, frumkvæði og aga. Við 

þetta nám hef ég öðlast víðtæka þekkingu og reynslu sem hefur nú þegar reynst mér 

afskaplega vel. Nú, þegar komið er að lokum þessa náms leitar hugur minn til þeirra 

sem stutt hafa mig með ráðum og dáðum. Vil ég þar fyrst og fremstþakka eiginkonu 

minni, Soffíu Örnu Ómarsdóttur fyrir ómældan styrk og skilning og foreldrum mínum, 

Þorleifi Magnússyni og Önnu Björgu Aradóttur fyrir allan stuðning þessi ár. Einnig vil 

ég þakka tengdaforeldrum mínum og að lokum þakka ég vinnuveitendum mínum hjá 

Basalt arkitektum fyrir efnivið í þetta lokaverkefni og aðstoð við það, sem og skilning 

á námi sem þessu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

1. Inngangur 

Í þessu námi hefur undirritaður tekist á við nokkuð fjölbreytt verkefni; hönnun á 

fjölbýlishúsi frá grunni, endurbætur á eldra húsnæði sem einnig var fjölbýlishús og 

hönnun stórbyggingar þar sem nemandi hannaði bruggverksmiðju og veitingastað. 

Með þessa reynslu í farteskinu var haldið inn í lokaönnina.  

1.1 Val á verkefni 

Á vorönn bauðst nemanda starfsnám hjá arkitektastofunni Basalt arkitektum. Þar er 

fengist við afar fjölbreytt verkefni og var mér boðið að starfa þar áfram eftir að 

starfsnámi lauk. Yfir sumarmánuðina hafði ég augun opin með það að markmiði að 

finna mér lokaverkefni við hæfi og leitaði áhugi minn fljótt að verkefni innan 

stofunnar. Ég byrjaði á að skoða eldri verkefni sem ekki höfðu komið til framkvæmda 

með eiganda stofunnar, Sigríði Sigþórsdóttur. Farið var yfir samkeppnisgögn en fá 

verkefni við hæfi fundust. Að lokum ákvað ég í samráði við Sigríði að fá að hanna 

Sjóböð við Húsavíkurhöfða, sem er verkefni sem stendur til að ráðast í og eiga 

framkvæmdir að hefjast vorið 2017. Verkefnið fannst mér heillandi vegna þess að 

það er frábrugðið þeim verkefnum sem ég hef tekist á við í náminu og hugmyndin og 

hönnunin heillandi. Verkefnið byggir á notkun vatns úr borholum við Húsavíkurhöfða 

til böðunar. Vatnið hefur verið leitt í kar sem áhugafólk úr sveitafélaginu hefur byggt 

aðstöðu við (ostakarið). Vatnið þykir hafa heilsubætandi áhrif og meðal annars hefur 

það slegið á kvilla sem fólk með húðvandamál á við að stríða. Ráðist hefur verið í 

efnagreiningu á vatninu og reynist það hafa svipaða efnasamsetningu og vatn í 

þekktum heilsulindum frá forsögulegum tímum í Evrópu s.s. Baden-Baden í 

Þýskalandi (Hrefna Kristmannsdóttir 2008: Jarðhitaauðlindir). Á þessum grunni var 

ákveðið að leggjast í hönnun baðstaðar sem myndi nota þetta vatn. Vegna þess hve 

saltríkt vatnið er og þeirrar staðreyndar að vetnið er í raun sjór sem hitnar þegar han 

kemst í tæri við jarðhita í iðrum jarðar fékk verkefnið nafnið Sjóböð við 

Húsavíkurhöfða.  

 Byggingin samanstendur af um 550m2 húsi með allri aðstöðu fyrir laugagesti og 

starfsfólk og um 500m2 laugasvæði, þar af er um 370m2 laugarnar sjálfar. Laugunum 
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er ætlað að hafa náttúrulegt yfirbragð og eru því hannaðar mjög óreglulegar, útlínur 

bogadregnar og hæðir á laugum mismunandi. Landið á svo að ganga upp að laugunum 

og þeim er ætlað að falla inn í landið. Húsið sjálft gungur að miklu leiti að landinu 

þannig að jarðvegur gengur að og upp á þakið og er ætlunin að gestir og gangandi geti 

lagt leið sína upp á þakið. Heildaryfirbragð hönnunarinnar er að byggingin falli inn í 

landslagið og valdi sem minnstu raski en hafi jafnframt áhugavert útlit. Verkefnið var 

lagt fyrir leiðbeinendur með eitt verkefni til vara, hjúkrunarheimili á Eskifirði, en vel 

var tekið í verkefnið og fékkst það samþykkt. 

Í framhaldinu fengust tekningar frá basalt sem samanstóðu af grunnmynd, útlitum og 

tveim sniðum. Húsið væri á einni hæð, burðarvirki og laugar úr steypu og sýnileg 

steypa áberandi. 

1.2 Markmið verkefnis 

Markmið með þessu lokaverkefni í Byggingafræði er að leysa verkefnið Sjóböð við 

Húsavíkurhöfða með hliðsjón af gildandi lögum, reglugerðum og stöðlum og beyta til 

þess þeirri þekkingu og reynslu sem ég hef viðað að mér í náminu. Haldið er úti 

teiknistofunni at-ark sem sér um hönnun, stjórnun og rekstur. Áætlun um hönnun 

byggingarinnar verður gerð ásamt hönnunarsamningi. Verkefnið verður leyst í anda 

hugmynda arkitektanna sem stóðu að frumhönnun og byggingin látin falla að landinu, 

í útlitslegum sem og umhverfisvænum skilningi.  Verkefninu var skipt í fimm þætti. 

 

1.3 Þættir hönnunarferlis 

1.3.1 Frumhönnun 

Allra nauðsynlegra gagna var aflað, skipulagi svæðisins og teikninga af sjóböðunum. 

Farið var yfir verkefnið með tilliti til útlits, innra skipulags og laugasvæðis með það að 

markmiði að sjá hvort einhverjir stórir þættir væru til staðar sem krefðust ítarlegrar 

endurskoðunar. Farið var í að afla gagna um baðstaði og rekstur staða með 

veitingaleyfi. 
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1.3.2 Forhönnun 

Lagst var í greiningavinnu, meginþættir byggingarinnar voru greindir lið fyrir lið og séð 

til þess að byggingin uppfylli lög, staðla og reglugerðir.  

 

1.3.3 Aðaluppdrættir 

Gerðir voru aðaluppdrættir í mælikvörðunum 1:100 og 1:500.  Þeir voru gefnir út 

ásamt meðfylgjandi gögnum. Jafnframt var sótt var um byggingaleyfi. 

 

1.3.4 Sérteikningar 

Unnar voru verkteikningar í mælikvarða 1:50 ásamt 1:100. Hlutateikningar í 

mælikvarða 1:20 og deiliteikningar í mælikvarða 1:5. 

 

1.3.5 Útboðsgögn 

Unnir voru útboðs- og verkskilmálar, verklýsingar, verkáætlun og kostnaðaráætlun 

fyrir frágang utanhúss. 
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2. Frumhönnun 

2.1 Gögn frá arkitektum 
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2.2 Deiliskipulag 

Í upphafi var farið í gagnaöflun, ekki 

liggur fyrir samþykkt skipulag hjá 

þorðurþingi fyrir svæðið og því ekki 

fyrirliggjandi hæðarblöð og mæliblöð. 

Hjá Basalt lágu þó fyrir hæðarlínur frá 

landmælingum sem notaðar voru til 

grundvallar í verkefninu. Í aðalskipulagi 

er svæðið skilgreint sem iðnaðar- og 

athafnasvæði en fyrir liggur deili-

skipulagsuppdráttur og drög að deili-

skipulagi sem samin voru með sjóböðin í huga. Notast var við þau gögn eins og um 

samþykkt deiliskipulag væri að ræða.  Lóðin sem fyrirhuguð er fyrir sjóböðin er við 

Húsarvíkurhöfða fyrir norðan Húsavík í Norðurþingi, nánar tiltekið við vitann sem 

stendur á höfðanum. Ætlunin er að 

lóðin verði nýtt undir starfsemi 

heilsutengdrar ferðaþjónustu. Á 

lóðinni stendur til að byggja og reka 

baðstað. Til lengri framtíðar verði 

mögulega byggt heilsuhótel í 

tengslum við baðstaðinn. Í 

skipulagsdrögunum er talað um:  

 

Sjóböð, laugar og laugsvæði, allt að 1.500m² 

Þjónustubygging á einni hæð með búningsklefum, móttöku- og þjónustusvæði 

fyrir gesti, aðstöðu starfsfólks, tæknirýmum o.f.l allt að 1.000m². 

 

Þjónustuaðkoma er um veg nyrst á lóðinni. Í aðalskipulagi er kvöð um göngustíg frá 

Húsavíkurhöfn að Húsavíkurvita og áfram yfir deiliskipulagssvæðið til norðurs í 

Fyrirhugað skipulagssvæði - greinargerð deiliskipulags 
-Basalt arkitektar 

   Deiliskipulagsuppdráttur-Basalt arkitektar 
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Laugardal hinu megin við Húsavíkurhöfða. Í verkefninu er gert ráð fyrir að hægt verði 

að ganga yfir bygginguna. Í lögum um vitamál nr.132/1999 segir að:  

 

Óheimilt er að byggja hús eða mannvirki sem skyggt gætu á leiðarmerki frá sjónum á 

þeim boga sjóndeildarhringsins þar sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og 

hæfilega langt til beggja handa. Getur [Vegagerðin]1) látið rífa húsið eða mannvirkið 

ákostnað eiganda þess ef brotið er á móti þessu.  

 

Jarðgöng frá Bökubakka við Húsavíkurhöfn til iðnaðarsvæðisins á Bakka ganga 

jafnframt undir skipulagssvæðið.  

 

Greinargerð deiliskipulags, unnin af Basalt arkitektum í samvinnu við sveitarfélagið má 

finna í viðauka A. 
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Deiliskipulagsuppdráttur 
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2.3 Uppsetning verkefnis í BIM 

Verkefnið var unnið frá upphafi með BIM (e. building information modeling, eða 

upplýsingalíkön mannvirkja) að leiðarljósi. Verkefnið var sett upp í Revit frá grunni og 

þess gætt að allir byggingahlutar væru rétt færðir inn frá upphafi. Með þessum hætti 

er afar auðvelt að halda utan um alla þætti verkefnisins er snúa að rýmum, efnismagni, 

tæknilegar útfærslur og fleira. Allar teikningar eru á einum stað ásamt því sem mikið 

af bókhaldi verkefnisins vinnst með Revit. 

 

Uppsetning möppukerfis í upplýsingalíkani: 
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2.4 Þarfagreining – rými og aðstaða 

Í upphafi skyldi endinn skoða. Ég hef tileinkað mér að greina verkefni í byrjun með tilliti 

til notkunar, rýmastærða og að byggingin uppfylli helstu reglur um stærðir og 

umferðaleiðir. Með því móti má greina möguleg vandamál í stærð byggingarinnar og 

hvernig hún virkar og þannig koma í veg fyrir timafrekar breytingar í forhönnuninni. 

Engar stórvægilegarbreytingar eru þó framkvæmdar í þessum fasa heldur er 

tilgangurinn frekar að koma auga á atriði sem þarfnast nánari skoðunar. 

 

          

2.5 Frumgreining á ytra byrði 

Þar sem lagt er upp með að byggingin sé steypt og að verulegur hluti steypunnar skyldi 

vera sýnilegur var lagst í frumgreiningarvinnu á ytra byrði hennar. Ég ákvað að klæða 

hluta byggingarinnar með ómeðhöndluðu lerki en hafa þakkantana og ytra byrði 

laugakantanna með munstursteypu sem þarf svo að útfæra nánar í forhönnuninni. Þak 

myndi svo verða klætt lyngtorfi sem líkustu þeirri gróðurþekju sem er í umhverfinu. 

Ótal aðferðir eru til að fá mynstur í steypu og var töluverðum tíma varið í að kynna sér 

þær. 
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2.6 innblástur 

Í samtali við arkitekta sjóbaðana kom fram að hugmyndir væru uppi um að áferð 

steypunnar í byggingunni að utanverðu myndi vísa í klettabeltið sem sjóböðin 

munu standa við. Lagst var yfir allskyns aðferðir við að mynda mismunandi 

munstur í steypu og þær skoðaðar með tilliti til útlits, kostnaðar og hagræðis við 

framkvæmd. Eins leitaði ég að myndum af náttúrulaugum á íslandi sem og erlendis 

til þess að fá hugmyndir að frágangi laugasvæðis en einnig var skoðuð skýrsla um 

jarðhitaauðlindir eftir Dr. Hrefnu Kristmannsdóttir frá 2008 sem unnin var með 

hugmyndir um byggðaeflingu á Norðausturlandi með heilsutengdri ferðaþjónustu 

að leiðarljósi. 

 

2.7 Kostnaðaráætlun- fyrstu drög 

Unnin var gróf kostnaðaráætlun til þess að gera sér betur grein fyrir stærð og umfangi 

verksins. Áætlunin var unnin með Hannarri-byggingarlykli.  

 

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Sjóböð við Húsavíkurhöfða
Dagsetning: 07.09.2016

Fært af: Ari Þorleifsson

Samantekt kostnaðarliða

Samtals (Yfirlit)

Liður Alls

HÖNNUN, GJÖLD, AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ                                98.747.000

JARÐVINNA                               28.389.340

BURÐARVIRKI                             60.253.123

LAGNIR                                  47.519.950

RAFORKUVIRKI                            45.942.575

FRÁGANGUR INNANHÚSS                     97.785.970

FRÁGANGUR UTANHÚSS                      42.834.099

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS             86.643.754

Samtals: 508.115.811
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3. Forhönnun 

3.1 Rými 

Byrjað var á því að fara yfir helstu rými og bera þau saman við kröfur í 

byggingareglugerð. Farið var yfir stærðir umferðaleiða og þar kom í ljós að svæði fyrir 

framan búningsklefa og svæði þar sem farið er úr sturtuaðstöðu út á laugasvæði 

uppfylltu ekki kröfu um 1800mm umferðasvæði í byggingum opnum almenningi. Í 

reglugerð um húsnæði vinnustaða er farið fram á að sturta sé til staðar og að snyrting 

sé kynjaskipt fyrir starfsmenn sé kynjaskipt, þó er hægt að komast hjá því ef 

starfsmenn eru að jafnaði 5 eða færri. Í frumgögnum var gert ráð fyrir að 

starfsmannaaðstaða væri í gluggalausu rými. Þó svo að þetta stangist ekki á við 

byggingareglugerð þá þótti þetta ekki góð hönnun og því var rýmið fært í annan hluta 

byggingarinnar þar sem möguleiki á góðum glugga er til staðar. Auk þess kemur fram 

í Reglum um vinnustaði að:  

 

Þar sem unnið er við dagsbirtu skal vinnurými þannig gert að hún dreifist sem best 

um það og sé sem jöfnust. Ljósop glugga á veggjum skal að jafnaði vera minnst 10% 

af gólffleti.  

 



 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

Eins var ofanljósi bætt við í rými sem ætlað er undir yfirmann og stjórnstöð, en 

ofanljós voru tvö fyrir. Farið var yfir Reglugerð um öryggi á sund- og baðstöðum til þess 

að athuga hvort helstu rými uppfylltu ekki þær kröfur sem þar koma fram og einnig 

rennt yfir Reglugerð um baðstaði í náttúrunni. Jafnframt var gerð skuggavarpsgreining 

á mismunandi tímum árs og dag vegna vitans sem stendur við sjóböðin. Einnig var gerð 

greining á athafnasvæði fyrir sorphirðu: 

 

Sorpílát og sorpbílar á Húsavík 

Samkvæmt samtali við Hannes Örn Ólafsson þjónustustjóra hjá Gámaþjónustunni 

um  hvernig sorpgámar eru notaðir hjá sveitafélaginu og hvernig bílar eru notaðir við 

sorphirðuna (gerð og stærð): 

 

 Back loader (venjulegir sorpbílar) eru 8-9m á lengd, þeir taka sorpílát sem eru 

660l (svört ílát fyrir almennt sorp) og 240l (blátunnur fyrir pappír) 

 

9m back loader bílar þurfa 15m radius fyrir snúningssvæði, en hægt er að láta þá bakka 

að sorpsvæðinu.  
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 Front loader (framhlaðningar)eru 12m á lengd og taka kör sem eru 8m3, stærð 

220 x 220cm. 

 

Fyrir 12m bíla þarf töluvert stærra svæði, en það er hægt að láta þá bakka frá 

sorpsvæði. 

 

 Sorp er tekið á tveggja vikna fresti, en hægt að láta taka það vikulega. 

 Í dag er hægt að flokka sorp í pappír og almennt sorp en til stendur að bæta þá 

þjónustu á næstunni og bjóða upp á plastflokkun. 

 Því þarf að gera ráð fyrir þremur sorpílátum 
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Athafnasvæði fyrir stóra bíla: 

 

Mynd úr Neufert 
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Herbergjaskema 
   

Númer Nafn Stærð Rúmmál 

  m² m³ 

101    

101-01 Afgeiðsla og veitingar 128,8 300,71 

101-02 Eldhús 21 47,69 

101-03 Frystir 4,8 10,16 

101-04 Kælir 4,7 10,16 

101-05 Gufubað 6,4 11,13 

101-06 Ræsting 3,3 6,45 

101-07 Snyrt. hreyfih. 8,1 16,29 

101-08 Snyrting 3 5,63 

101-09 Snyrting 5,7 11,08 

101-10 Snyrtingar 9,1 19,18 

101-11 Verðmætageymsla 52,6 120,7 

101-12 Vindfang 7,7 16,43 

Samt.101  255,1 564,47 

102    

102-01 Búningsklefi 77,8 172,56 

102-02 Búningsklefi 77,5 173,19 

102-03 Gangur 27,8 59,07 

102-04 Ræsting 5,8 11,61 

102-05 Skiptiklefi 7,7 15,8 

102-06 Snyrt.hreyfih. 12,1 25,72 

102-07 Snyrting 7,2 14,79 

Samt.102  215,9 472,73 

103    

103-01 Geymsla 12,4 26,86 

103-02 Kaffistofa 14,6 29,92 

103-03 Sjúkraherb. 7,2 15,83 

103-04 Snyrting 3,9 8,19 

103-05 Stjórnun 11,5 24,77 

Samt.103  49,6 105,57 

104    

104-01 Stjórnbún.lauga 9 15,08 

104-02 Tæknirými 26,2 58,39 

Samt.105  35,3 73,46 

Samtals inni: 555,9 1216,23 

 

 

Sjá einnig gögn frá arkitektum í viðauka A og nánari rýmisgreiningu í viðauka D 
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3.2 Bruni 

Í brunahönnun voru flóttaleiðir kortlagðar og húsið gert að einni brunaeiningu. 9. 

Grein byggingareglugerðarinar var lesin saman við verkefnið. Byggingin er í 

notkunarflokki 2 samkvæmt byggingareglugerð er eitt brunahólf.  Farið var yfir hvar 

og hvort eldvarnarveggir og -hurðir þyrftu að vera og komist að því að tæknirými þyrfti 

að vera brunaþolið. Farið var yfir loftræsingu frá eldhúsi og leiðarmerkingar á 

flóttaleiðum. Byggingin liggur að miklu leiti að jörð og því ekki mikið um glugga í 

mörgum rýmum. Því var neyðarlýsing með varaaflstöð sérstaklega skoðuð í því 

sambandi. Farið var yfir gönguleiðir flóttaleiða og hurðir í flóttaleiðum og opnunarátt 

snúið við úr búningsklefum út á laugasvæði. Komist var að því að ekki væri þörf á 

vatnsúðarakerfi en sjálfvirk brunaboðun þarf að vera í húsinu. Ég kynnti mér 

Brunavarnaráætlun Norðurþings en þar kemur fram að viðbragðstími slökkviliðsins á 

Húsavík er 10 mínútur fyrir það svæði sem Sjóböðin eru á. 

 

(sjá nánar í Viðauka C)  
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3.3 Burður 

Eftir að hafa hannað helstu rými og leiðir og byggingin farin að taka á sig mynd var 

farið í að burðargreina húsið. Höf fyrir þakplötu reyndust of mikil og því ákveðið að 

steypa hlutta milliveggja í búningsklefum til þess að auka við burð. Nauðsynleg þykkt 

á plötu var einnig reiknuð miðað við snjóálag og jarðveg á þaki og reyndist hún þurfa 

að vera 220mm að þykkt. Súlur undir skyggni/þakplötu á laugasvæði þurfti að færa 

utar, nær steyptum bita á enda plötu og ákveðið að nota innsteypta stálpinna yfir 

súlum í plötu til þess að koma í veg fyrir að steyptan platta þurfi þar sem plata og súlur 

mætast. Eftir töluverðar vangaveltur varðandi glervegg við laugasvæði var ákveðið að 

hafa steyptar súlur fyrir innan glugga og glerveggurinn kæmi því utan á steypuna og 

tengdist burðinum því ekki og því verður ásýnd hans léttari. Því var velt upp að hafa 

steyptan bita yfir kælum í veitingarými í sömu línu að áframhaldandi steyptir veggir en 

ákveðið var að hafa innvegginn að böðum steyptan burðarvegg í staðinn. Farið var yfir 

burð veggja í laugum og ákveðið að þær skyldu verða staðsteyptar úr amk. c35 steypu. 

Niðurbeygja á bitum á þakplötu var reiknuð ásamt nauðsynlegri þykkt steyptra súlna. 

Ákveðið var að staðsteypa húsið, það sé einfaldara í framkvæmd ásamt því að 

fullkomin steypustöð er nú á Húsavík í tengslum við framkvæmdir í Helguvík. Ýmsar 

aðferðir voru skoðaðar til þess að leysa kuldabrú þar sem biti á þaki mætir þakplötu. 

Akveðið var að notast við berandi járnabakka frá Schöck fyrir þakkanta. Til þess að vera 

viss um að geta notað hann var haft samband við Scöck í Hollandi og þeir spurðir hvort 

þessi lausn myndi virka og hver 

kostnaðurinn yrði. Tækniblöð yfir 

þennan járnabakka voru send sem 

undirritaður fór yfir með 

burðarþolshönnuði og reyndist þessi 

lausn virka vel í þessu tilfelli þar sem 

burðargeta járnabakkans væri 

margfalt meiri en nauðsynlegt væri.  

 

 

Teikning af þakkanti send til Schoeck 
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Að auki voru helstu nauðsynlegu stærðir reiknaðar með burðarþolsleiðbeinanda, þá 

útreikninga má finna í viðauka A en eftirfarandi stærðir á byggingahlutum fengust: 

 

Álagsforsendur á þakplötu: 

Samanlagt:   14,88kN/m2 

 

Þykkt á þakplötu: 

220mm plata valin m.a. vegna þess að bergtegundir á Íslandi gefa ekki eins góða raun 

og bergtegundir erlendis, meira skrið.  

Nauðsynleg hæð á bita þakplötu yfir útisvæði: 

0,6m hæð á bita, biti er um 1,8m - feikinóg 

 

Þykkt súlna: 

Þvermál súlna ákveðið 250mm 

 

Útreikninga má finna í viðauka A og nánari burðargreiningu í viðauka D 

 

3.4 Hljóð 

Farið var eftir Byggingareglugerð og Íslenskum hljóðvistarstaðli ÍST 45: 2011. Farið var 

eftir kröfum um hljóðflokk B í þeim staðli. Notast var við gatastál og hljóðísogsplötur í 

loft til þess að minnka ómtíma og bergmál í bygginguni þar sem yfirborð innandyra á 

að vera fremur hrátt, ber steypa og flísar á gólfi. (sjá nánar í Viðauka D) 

 

3.5 Lagnir 

Gert er ráð fyrir að notast við neysluvatn frá vatnsveitu Húsavíkurbæjar. Frá henni 

kemur 74° heitt vatn og er ætlunin að notast við varmaskipti þar sem kalt vatn verður 

hitað og heitt neysluvatn verður því laust við uppleyst efni. Vatnshiti við töppunarstað 

fari ekki yfir 43° skv. byggingareglugerð. Það vatn verður jafnframt notað í hitun 
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gufubaðs svo spíssar stíflist ekki með tímanum þar sem upphitaða vatnið er laust við 

uppleyst efni. Kerfið er einfalt, þ.e. heitu vatni er ekki skilað inn til hitaveitu.  

Vatn í laugar kemur frá þremur borholum, tvær eru samtals 11 l/s og skila 95° heitu 

vatni en ein er 11 l/s og skilar 35° heitu vatni. Blöndun á vatninu fari fram í sér rými 

staðsett vestanmegin við hús og skili ekki heitara vatni í laugar en 55°. Ráðgert er að 

nota frárennsli lauga í snjóbræðslukerfi laugasvæðis og notast þá við plastlagnir. 

Frárennsli lauga og þaks á að fara eftir farvegi frá laugum út í sjó. Þetta atriði hefur 

hlotið jákvæða umsögn hjá heilbrigðiseftriliti Norðurlands. Gert er ráð fyrir olíuskilju í 

frárennsli frá bílastæðum. Frárennsli skólps fer í fráveitukerfi Húsavíkur og ekki er 

ráðgert að dæla þurfi því vatni heldur fái það að fara í lögn sem liggi niður í móti í 

fráveitukerfið vestan megin við svæðið.  

 Útreikningar voru gerðir á magni fersklofts sem þarf í bygginguna og var það 

metið um 7800 m3/klst. Stærð loftræsiklefa var metin um 21m2. Stækka þurfti 

tæknirýmið verulega vegna þessa. Gert er ráð fyrir því að pláss fyrir loftræsingu verði 

400mm í austurhluta byggingarinnar en 200mm í vesturhluta hennar. Útkast frá 

sturtum og búningsherbegjum verði upp um þak en annars út við snúningssvæði í 

þjónusturampi. Inntök verði á þaki og þannig gengið frá þeim að ekki snjói eða skafi 

inn í þau. Jafnframt verði hönnun þeirra með smekklegum hætti, jafnvel í líkingu við 

þakglugga. Gert er ráð fyrir að varmanýting fari fram með krossvarmaskipti. 

Loftræsilagnir frá sturtum verði jafnframt úr ryðfríum efnum og einangraðar til að 

koma í veg fyrir rakaþéttingu í þeim við kólnun.  
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Frumdrög að lagnagreiningu: 

Útreikningar á stærð röra í nokkrum rýmum fyrir útsog loftræsingar: 

 

  

 

Rými Stærð rýmis Loftmagn(Q) Lofthraði (V) Flatarmál (A) Þvermál stokks Breidd stokks Valið: Lögun:

(m2) (m3/s) (m/s) (mm) (mm) m.v. hæð 300mm

Búningsklefar 46,8 0,2 4,1 0,048780488 249 163 250mm

Sturtur 31 0,4 4 0,1 357 333 350x300mm

wc 3,6 0,015 4 0,0038 69 13 80mm

wc-hreyfih. 6 0,02 4 0,0050 80 17 80mm

Starfsmannarými 14,6 0,015 4 0,0038 69 13 80mm

Eldhús 21 0,1 4 0,025 178 83 200mm
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Hitun húss fari fram með geislahitun í gólfi en jafnframt verði aukahitun í 

anddyri, t.d. Fösco hitablásari sem væri yfir niðurteknu lofti og einnig við glugga í 

afgreiðslu út í laug. Jafnframt verði hiti í loftræsingu nýttur með krossvarmaskipti. 

Útreikninga loftmagns má finna í viðauka A og nánari lagnagreiningu í viðauka D. 

 

 

 

3.6 Varmatap 

Notað var forritið orkurammi frá mannvirkjastofnun. Fundið var út flatarmál 

botnplötu, útveggja, þaka, glugga, glerveggja og hurða og fært inn í til útreikninga.  

Kólnunartala allra byggingahluta var reiknuð og fundið var út leyfilegt leiðnitap skv. 

lágmarks kólnunartölugildum í gr. 13.3.2 í byggingareglugerð nr. 112/2012 og það 

borið saman við útreikning með reiknuðum kólnunartölugildum. Niðurstaðan var að 

leiðnitap m.t.t. útreiknaðra kólnunartalna reyndist vera um 21% minna heldur en 

lágmarks krafa byggingareglugerðar og ber þar hæst áhrif lágrar kólnunartölu útveggja 

að jarðvegi. U-gildi byggingahluta og orkuramma má finna í viðauka A og nánari 

varmatapsgreiningu í viðauka D. 
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Niðurstöður varmatapsreikninga: 

Útveggur Lýsing u-gildi Lágmark 

    

ÚV-01 Útveggur að jörð, steypa 200mm 0,25 0,40 
ÚV-02 Útveggur að jörð, steypa 180mm 0,25 0,40 
ÚV-03 Útveggur klæddur lerki 0,39 0,40 
ÚV-04 Útveggur með gabion-netavegg 0,39 0,40 
    

    

    

Þak Lýsing u-gildi Lágmark 

    

Þ-01 Viðsnúið þak með torfi 0,20 0,20 
    

    

    

Gólfplata Lýsing u-gildi Lágmark 

    

G-01 Steypt plata með gólfgeisla 0,30 0,30 
 

 

Niðurstaða 
orkuramma 

      

Orkurammi   591 W/K 

Rauntap   459 W/K 

Leiðnitap á ferm. 
gólfs 0.83 

W/m2°C 

Útveggir, vegið 
meðaltal 0.68 

W/m2K 

Aflþörf   29,162 W 

Varmaþörf   114,439 kWh/ár 
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3.7 Byggingahlutar 

Lagst var yfir grunnteikningar, snið og þvívíddarmódel og þeir hlutar byggingarinnar 

fundnir sem þörfnuðust nánari skoðunar og merktir inn á teikningar. Deili voru leyst 

með skissum og í hlutbundnu módeli. Skissur má finna í viðauka A, byggingahluta-

greiningu má skoða nánar í viðauka D og fullnaðarteikningar í viðauka C.  

 

3.8 Laugar 

Ákveðið var að hafa laugar staðsteyptar eins og aðra steypta hluta mannvirkisins. Það 

var ákveðið meðal annars vegna þess hve óreglulegar þær eiga að vera og að þær 

eiga að falla sem mest að landslaginu, grjót á að vera innsteypt í ýmsa hluta þeirra og 

þrep og stalla er best að móta og steypa á staðnum eftir málsetningum og hnitum á 

teikningum. Verkteikningar af laugum má finna í viðauka C. 

3.9 Byggingaefni 

Byggingaefni voru valin í bygginguna út frá nokkrum þáttum og ber þar helst að nefna: 

 

 Útlit 

 Kostnaður 

 Hagkvæmni 

 Umhverfisáhrif 

 Upprunalegt val arkitekta 

 

3.9.1 Þak 

Útlit: Við hönnun hússins var lagt upp með að hægt væri að ganga upp á og yfir þakið 

og er það einn helsti útgangspunktur hönnunarinnar að byggingin falli vel að 

landslaginu. Því kom ekkert annað til greina en að vera með torf á þakinu, og þá torf 

sem líkist sem mest gróðurþekjunni í umhverfinu. 
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Kostnaður: Kostnaður við grænt þak er hlutfallslega nokkuð hár miðað við aðra 

kosti en hér vega aðrir kostir meira. 

Hagkvæmni: Á norðurlandi eru til aðilar sem selja úthagatorf og því hægt um vik að 

nálgast það 

Umhverfisáhrif:    Almennt er viðurkennt að græn þök eru umhverfisvæn, og eru til 

fjölmargar rannsóknir sem styðja við það. Til að mynda dregur gróðurþekjan úr 

vatnsflaumi af þakinu og veitir vatninu jafnar út í umhverfið sem gerir jarðveginum 

frekar kleift að taka við því 

Grænt þak er upprunalegt val arkitekta og í þessu tilfelli er erfitt að falla frá því vegna 

notkunar á þakinu og útliti þess. 

3.9.2 Áferð steypu 

Til þess að ná þeirri áferð sem óskað er á bæði þakkant byggingarinnar og ytra byrði 

lauga var ákveðið að notast við munsturmottur frá Reckli, sem eru gúmmímottur sem 

eru klæddar innan á mótin og steypan fær þannig þá áferð sem óskað er eftir. 

Motturnar eru margnota en einnig er hægt að fá mottur til færri nota og eru þær 

ódýrari. Í þessu tilfelli verður notast við ódýrari gerðina en þá verður hægt að steypa 

stærri fleti í einu með lægri kostnaði. Þessar mottur má kynna sér betur í viðauka A. 

 

Innra byrði lauga verður eins gróft og hægt er án þessað það valdi óþægindum fyrir 

gesti, þ.e. engir kleprar eða slíkt, en yfirborðið má vera ójafnt og gróft. 

 

Innandyra verður sjónsteypa sem fæst með mótum með mótum með heilum, nýjum 

mótaksossviði. 
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3.9.3 Útveggir 

Kostir og gallar staðsteyptra veggja og eininga: 

 

Veggir, staðsteyptir og einangraðir að utan: 

 

Uppbygging:  

 Steypa 200mm 

 Steinull 125mm 

 Lerkiklæðning á álundirkerfi 

 

Kostnaður fenginn með Byggingarlykli Hannars: 

 

 

Kostir: 

- Steypustöð staðsett á Húsavík-minni flutningskostnaður 

- Útlit sem sóst er eftir 

 

Gallar 

‐ Örlítið hærri byggingarkostnaður 

‐ Mögulega lengri byggingartími 

 

 

 

 

 

 

Staðsteyptur veggur:

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinnaEin.verð efniEin.verð annaðAlls

02.03.02.33 Steinsteypa S-300, meðal verk (C30/37 1 m3   3114 29342 2303 34759

07.02.04.05 Klæðn. á grind, nýtt, hefl. timb 25x125 1 m2   2431 6043 0 8474

07.02.30.49 Einangr. 125 mm,80 kg/m3, fest m/díb 1 m2   2001 5259 0 7260

07.02.70.01 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv. c/c 60  1 m2   4968 4612 0 9580

60073
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Veggir, samlokueiningar með sléttri áferð: 

 

     Uppbygging:  

 130-150mm burðarveggur úr steypu 

 100mm einangrun 

 70mm steypt veðurkápa 

 

 

Kostnaður fenginn með Byggingarlykli Hannars: 

 

 

Kostir: 

- Styttri byggingartími 

- Lægri byggingarkostnaður 

 

Gallar 

‐ Ekki útlit sem sóst er eftir 

‐ Kostnaður gæti orðið hærri vegna flutninga á verkstað 

 

3.9.4 Gluggar og hurðir 

Álgluggar og -hurðir urðu fyrir valinu vegna útlits og hve lítið viðhald þeir þurfa. 

Umhverfið er tærandi vegna saltsins í vatninu og því þurfti að leggjast í rannsóknavinnu 

til þess að rétt yfirborðsmeðhöndlun yrði fyrir valinu. Eftir samtöl við Alfreð Karl 

Alfreðsson hjá Áltaki og Pétur Pétursson hjá Glerborg varð naturanódísering fyrir 

Samlokueiningar:

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinnaEin.verð efniEin.verð annaðAlls

02.06.48.05 Útveggir, samloka með sléttri áferð     1 m2   2596 38162 5164 45922

02.06.02.01 Uppsetning, 15-25 % af innkaupsverði 1 m2   11480

57402



 

 

35 

 

 

valinu. Sú meðhöndlun styrkir náttúrulega oxíðhúð álsins en myndar ekki húð yfir álið 

eins og duftlökkun eða önnur lökk og því er ekki hætta á flögnun. Minna litaval er í 

boði en þó er svart möguleiki eins og lagt var upp með. Jafnframt er naturanódísering 

með umhverfisvænni aðferðum við yfirborðsmeðhöndlun áls.  

 

4. Aðaluppdrættir 

4.0 Almennt 

Aðaluppdráttum er skilað inn í mælikvarða 1:100 og 1:500. 

Bygginganefnadarteikningar er að finna í viðauka C 

 

4.1 Byggingalýsing 

Byggingalýsing var unnin skv. grein 4.3.9 í byggingareglugerð, hún er eftirfarandi: 

 

Byggingarlýsing 

a-d) 

Sjóböð Húsavíkurhöfða. 

 

Landnúmer:           225-6594 Staðgreinir: 191845 

Brúttóflöttur heild:  558,6 m2   

Brúttórúmmál: 1408,3 m3 

Stærð lauga: 374,8 m2    

Nýtingarhlutfall: 0,07 

Lóðarstærð:  7768,5 m2  

Fjöldi bílastæða: 55 

Þar af bílastæði hreyfih.: 2 

Rútustæði: 2 

Hnit:  Y: 618.315    X: 574.239  
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Byggingarlýsing 

Á lóðinni verða byggð jarðböð og bygging sem hýsir búningklefa og veitingarekstur, 

ásamt starfsmannaaðstöðu. Jarðvegur gengur upp að og upp á bygginguna að stórum 

hluta og verður manngengt upp á þak. Áætlaður fjöldi starfsmanna er 5 manns og 

mestur fjöldi fólks í salarkynnum 150 manns. 

e) 

Burðarkerfi og byggingarefni 

Burðarvirki hússins er járnbent steinsteypa ásamt því að laugar verða steyptar. Þak 

verður klætt með torfi.  

f) 

Frágangur útveggja  

Útveggir eru staðsteyptir, einangraðir að utan og klæddir timbri þar sem jarðvegur 

kemur ekki að húsi. 

Frágangur þakvirkis 

Þakvirki er staðsteypt járnbent steinsteypa, einangrað að utaverðu og klætt með torfi. 

Manngengt verður upp á þak. 

Litaval utanhúss: 

Klæðning byggingar verður standandi ómeðhöndlað lerki en þakkantar verða úr 

sjónsteypu með gróFös áferð. 

Gluggar, hurðir og gler 

Gluggar eru úr áli með tvöföldu k-gleri. Velja skal öryggisgler í bygginguna skv. 

Byggingareglugerð hvað varðar brunavarnir og fallvarnir. Allar útihurðir eru álhurðir. 

Allar innihurðir verða gerektlausar slaglistahurðir. 

g) 

Frágangur stiga og handriða 

Frágangur stiga og handriða verður í samræmi við byggingarreglugerð nr.112/2012. 

Handrið á þaki er 1100mm á hæð. 

h) 

Einangrun  
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Útveggir eru einangraðir með 125mm frauðplasteinangrun þar sem jarðvegur kemur 

að húsi en annars með 125mm steinullareinangrun. Þak er einangrað með 220mm 

frauðplasteinangrun. Sökklar eru einangraðir að utan með 100mm og að innan með 

70mm frauðplasteinangrun. 

Reiknuð gildi byggingarhluta: 

Botnplata:0,29w/m2k  

Útveggir: 0,37w/m2k  

Þak: 0,20w/m2k 

Gluggar: 1,5w/m2k 

Hurðir: 1,5w/m2k 

i) 

Gerð innveggja 

Steyptir veggir eru ekki yfirborðsmeðhöndlaðir. Innveggir eru léttir veggir í 

klæðningarflokki 1, 120mm hlaðnir veggir með pússningu. Innveggir verða spartlaðir 

og málaðir, en flísalagðir í búningsklefum. 

 

j) 

Frágangur gólfa 

Gólf er með ílögn með hitalögn og halla að niðurföllum. Gólf verða flísalögð. Yfirborð 

skal vera þeirrar gerðar að það verði ekki hált í bleytu.  

k) 

Lagnaleiðir 

Stofnlagnir neysluvatnskerfisins verði úr PP-R plastpípum en sýnilegar utanáliggjandi 

dreifilagnir verða úr ryðfríum þunnveggja stálpípum með klemmdum tengistykkjum. 

Upphitun á heitu vatni verður með millihiturum. Hitastig á heita vatninu verður 45 °C 

að blöndunartækjum. Fitugildra verður á frárennsli frá eldhúsi hótelsins. Drenlagnir 

verða við húsið allan hringinn. Frárennsli í grunni og utanhúss verða plastpípur. 

Frárennsli verður veitt í fráveitukerfi Húsavíkurbæjar. Regnvatnslagnir verða frá öllum 

þakniðurföllum, niðurföllum í bílaplani og niðurföllum við hús. Dren- og 

regnvatnslagnir enda í farvegi út í sjó vestan við hús.  
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Upphitun 

Húsnæðið er hitað með hitageisla í gólfi en ofnar verða að auki í móttöku og heitu lofti 

blásið í anddyri. 

Loftræsing 

Rafknúið útsog og innblástur verður í öllum rýmum. Í búningsklefum er útblæstri veitt 

um riðfría stokka sem verða jafnframt einangraðir en útblæstri er annars veitt um 

blikkstokka. Lofti er veitt út við þjónustuveg. Inntak fersklofts verður á þaki húss. 

l) 

Brunavarnir  

Byggingunni er eitt brunahólf. Brunavarnir skulu vera í samræmi við 

byggingarreglugerð. Allar klæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1. Öll rými skulu 

útbúin viðurkenndum reykskynjurum staðsettum á miðlægum stað. Í veitingarými, 

eldhúsi og starfsmannaaðstöðu verða handslökkvitæki og við verðmætageymslu 

verður slöngukefli. Neyðarlýsing og flóttaleiðalýsing skal uppsett í samræmi við 

gildandi reglugerðir.  

Tvær aðskildar flóttaleiðir eru úr öllum stærri rýmum. 

Þak skal vera REI-60. Útveggir eru EI60. Aðkoma slökkviliðs er um þjónustuveg. 

m) 

Hljóðvist 

Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar um hljóðvist í flokki B skv. staðli ÍST45 

2011. Tæknibúnaður vegna lauga er staðsettur fyrir utan bygginguna. Búnaður 

innanhúss verður settur á fjaðrandi tengi og gæta skal þess að hann liggi hvergi utan í 

vegg eða öðru sem gæti valdið titringi. 

n) 

Öryggisbúnaður 

Reykskynjarar verða í hverju rými ásamt slökkvitækjum í stærri rýmum og slöngukefli 

miðsvæðis. Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi verður í byggingunni. 

o) 

Tæknibúnaður  
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Gert er ráð fyrir að spennistöð verði ekki inni í byggingunni og að heimtaugar fyrir 

bygginguna verði á höndum viðkomandi dreifiveitna. 

Lýsing í þjónustuhluta verður útfærð sérstaklega ásamt arkitekt og rekstraraðila. 

Jarðtenging verður samkvæmt reglugerð með sökkultengingu en einnig verður komið 

fyrir sérskauti eftir þörfum. 

p) 

Aðgengi 

Húsið er hannað með tilliti til algildar hönnunar. Skábrautir að húsi eru með halla 1:20 

og hvíldarpöllum. Stærðir hurða og opnanir eru í samræmi við algilda hönnun þ.e. 

900mm eða stærri og er því umferðabreidd 830mm að breidd eða stærri. Staðsetning 

hurða er í öllum tilfellum 500mm skráarmegin frá nærliggjandi vegg. 

q) 

Frágangur lóðar 

Laugar eru staðsteyptar og skiptast þær í sjö einingar sem skiptast jafnframt í tvö svæði 

sem mögulegt verður að loka af. Vatn í laugum kemur úr borholu á svæðinu, engum 

sótthreinsiefnum verður bætt við og verður nægilegt sírennsli í laugum tryggt. 

Laugasvæði er hellulagt. Bílastæði eru malbikuð og gönguleiðir hellulagðar að 

byggingu.  

r) 

Sorp 

Sorpgámar verða staðsettir við þjónustuinngang. 

Byggingarlýsing kemur einnig fram á teikningu í Viðauka C. 

4.2 Skráningatafla 

Skráningatafla var unnin skv. leiðbeiningum fasteignamats ríkisins og byggingafulltrúa 

og skilað með aðaluppdráttum skv. byggingareglugerð. Skráningatöflu má finna í 

viðauka A og á teikningu í viðauka C  

4.3 Umsóknir 

Umsókn um byggingaleyfi og tilkynning til vinnueftirlitsins voru unnar. Umsóknir og 

gátlista má finna í viðauka A. 
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5. Verkteikningar 

Verkteikningar innihalda verk-, hluta-, og deiliteikningar. Unnar voru grunnmyndir og 

snið í mælikvarða 1:50, ásýndir eru í 1:100 sökum stærðar. Á hlutateikningum koma 

fram m.a. glugga- og hurðayfirlit, yfirlit ásamt hurðaskrá fyrir innihurðir, laugar, 

gufubað, steypt þrep í aðkomu og og innréttingateikningar. Deiliteikningar helstu 

byggingarhluta eru í mælikvarða 1:5. 

Verk- hluta-, og deiliteikningar eru í Viðauka D. 

 

6. Útboðsgögn 

Sá hluti verkefnisins sem tekinn var fyrir til útboðs var kafli 7, frágangur utanhúss 

ásamt aðstöðusköpun. Einnig var komið inn á aðferðir við mótauppslátt fyrir 

mismunandi sjónsteypu í kafla 2. Þegar kom að því að velja útboðsform varð fyrir 

valinu lokað útboð að undangengnu forvali. Þetta þótti við hæfi þar sem um 

einkaframkvæmd er að ræða. Um lokað útboð gildir grein 2.7.3 í ÍST 30:2012, að 

verkkaupi verði að taka hagstæðasta tilboðinu eða hafna þeim öllum. Unnin voru 

forvalsgögn þar sem farið var fram á ýmis gögn er varða hag og stöðu verktaka. Við val 

á bjóðendum yrði farið eftir fjárhagslegri og tæknilegri getu og reynslu af fyrri verkum. 

Útboðsgögn innihalda forvalsgög; útboðs- og verkskilmála, verklýsingu, magntöluskrá 

með tilboðsblaði, verkáætlun og kostnaðaráætlun fyrir kafla 1.0 um aðstöðusköpun 

og kafla 7.0 um frágang utanhúss. Útboðsgögn eru í Viðauka B og teiknisett í viðauka 

C. Að auki var búin til lýsing á áferð steyptra veggja fyrir kafla 2.0, en sá texti er í 

viðauka A. 
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7. Teiknistofan At-ark 

7.1 Persónuleg verkáætlun og vinnutímar 

Vinna við verkefnið hófst 22. Ágúst eftir að verkefni hafði fengist samþykkt. Þá var 

hafist handa við að útbúa tíma- og verkáætlun fyrir hönnun verksins. 

Tímar sem lagðir voru í vinnu við verkið voru færðir í skjal og fylgst var með framvindu 

verksins miðð við áætlun. Stundum var farið fram og til baka í hönnuninni svo 

tímaskjalið gefur ekki algerlega rétta mynd af framvindunni, þó tímafjöldi við hvern 

verkþátt sé réttur.  Frumhönnun tók skemmri tíma en reiknað var með, en nokkrir 

verkþættir fóru fram úr áætlun.  

Alls urðu vinnustundir við verkefnið 559 á samtals 78 vinnudögum. Hönnunin fór 34 

tíma fram úr áætlun, og var þá helst vinna við Verkteikninga, útborðsgögn og 

skýrslugerð vanáætluð. 

Verkáætlun, vinnustundir, framvindu, fundargerðir, hönnunarsamning og reikninga 

ásamt öðrum gögnum sem fylgja teiknistofunni má finna í viðauka A. 

 

Samantekt tíma: 

 

Verk: Áætlun: Rauntímar Frávik: 

Sjóböð við Húsavík 525 559 34 

Frumhönnun 78 65 -13 

Forhönnun 132 124 -8 

Aðaluppdrættir 72 68 -4 

Verkteikningar 186 215 29 

Útboðsgögn 34 45 11 

Skýrslugerð og frágangur 23 42 19 
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7.2 Fundargerðir 

Fundargerðir voru ritaðar eftir fundi við leiðbeinendur og aðra sem komu að ráðgjöf 

og ákvarðanatöku við verkefnið. Fundargerðir má finna í viðauka A. 

 

7.3 Verkáætlun Sjóbaða 

Verkáætlun var unnin og er hún fylgiskjal með útboðsgögnum. 

7.4 Teiknihandbók 

Útbúin var teiknihandbók teiknistofunnar at-ark. Teiknihandbókina má finna í 

viðauka A. 
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8. Niðurstöður 

 

Snemma í verkefninu kom í ljós að töluverðar breytingar þyrfti að gera á byggingunni 

til þess að hún uppfyllti alla staðla og reglugerðir og að hún myndi ganga upp með tilliti 

til aðgengis, tæknirýma, lagnaleiða og fleiri þátta. Stærð byggingarinnar jókst um tæpa 

40m2 aðalega vegna skorts á tæknirýmum og góðri starfsmannaaðstöðu. Kostnaður 

við frágang utahúss jókst um rúma átta milljónir frá upphaflegri áætlun eða um 20%, 

en að nokkru leyti má skýra þetta með nauðsynlegri stækkun hússins. Stuðst var við 

hugmyndir arkitekta um að mannvirkið gæti fallið inn í landslagið og að áhrif þess á 

nærumhverfi væru lágmörkuð. Töluverð vinna var einnig lögð í laugasvæði, meðal 

annars þar sem laug kemur að húsi og reynt eftir fremstu getu að ákveða hvernig 

vinnan við smíði þeirra færi fram. Sú víðtæka þekking sem undirritaður hefur öðlast í 

námi nýttist vel við lausn verkefnisins, til þess að uppfylla markmið sem sett voru í 

upphafi var verkefnið var leyst með rýni reglugerða og staðla og í samvinnu við 

leiðbeinendur og fagaðila. 
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9. Heimildir 

Þetta yfirlit yfir heimildir er hvorki formlegt né tæmandi heldur er hún einungis hugsuð 

til þess að gefa hugmynd um hvaða gögn voru notuð til þess að viða að sér 

upplýsingum 

 

 

Dr. Hrefna Kristmannsdóttir 2008. Jarðhitaauðlindir, Tækifæri til atvinnusköpunar og 
byggðaeflingar á Norðausturlandi með heilsutengdri ferðaþjónustu. Akureyri: 
Ferðamálasetur Íslands. 

Byggingarreglugerð með áorðnum breytingum. júlí 2016 nr. 112/2012 

ÍST 30:2012 - Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir 

ÍST 45:2011 - Hljóðvist 

ÍST 50:2008 - Flatarmál og rúmmál bygginga 

ÍST 66:2008 – Varmatap húsa 

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 

Littlefield, D. (2008) Metric handbook planning and design data 

Neufert, P. Architect's data 

Bygg-kerfi og byggingalykill Hannars - www.hannarr.com 

Reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum. 

Reglugerð um baðstaði í náttúrunni. 

Reglur um húsnæði vinnustæða vinnustaða. 

Reglugerð um hollustuhætti. 

Reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 
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Viðauki A 

Frumgögn frá arkitektum 

Ljósmyndir af svæðinu 

Burðarþol 

Loftræsing 

Varmatap og orkurammi 

Byggingahlutar 

Deiliskissur 

Skráningatafla, umsóknir og gátlisti 

Verklýsing uppsteypu-almennt 

Vinnutímar og áætlun 

Fundargerðir 

Hönnunarsamningur og reikningar 

Teiknihandbók 
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Ljósmyndir af svæðinu
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Munstursteypa 

Munsturmottur frá Reckli 

 

 

  



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motturnar taka pláss í mótunum og gera þarf ráð fyrir því:  
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Burðarþol 

Schöck Isokorb - tækniupplýsingar 

Útreikningar 
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Tækniupplýsingar um Shöck Isokorb járnabakkann fyrir þakkannt 
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Útreikningar helstu byggingahluta: 

 

 

Álagsforsendur á þakplötu: 

 Plata  0,26x25x1,35 = 8,775 

 Einangrun 0,3x1,35 = 0,405 

 Torf  2x1,35 = 2,7 

 Snjór  2x1,5 = 3 

Samanlagt:   14,88kN/m2 

 

 

Þykkt á þakplötu: ∗ � = √�/  = þar sem k er spennivíddin og q er álagið ∗ �� = √ /  = 209,98mm       =>   220mm plata valin m.a. vegna þess 

að bergtegundir á Íslandi gefa ekki eins góða raun og bergtegundir erlendis, meira 

skrið.  

 

 

Hæð á bita þakplötu yfir útisvæði: 

Skv. Stäbi overbeslagsregninger: 

Nauðsynleg hæð á bita: 

h>1/20 * l ef innspennt inn á plötu þar sem h er hæð og l er lengd 

= 1/20 * 12m = 0,6m (nauðsynleg hæð) 

hæð á bita er um 1,8m - feikinóg 

 

 

 

 

 

Þykkt súlna: 
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Álag á súlu:  

Stærsta svæði þakplötu sem súla þarf að bera: 21,25m2 

Álagsforsendur (sjá að ofan): 14,88kN  

Heildarálag þá: 21m25m2 x 14,88kN x 1,5 = 474kN 

Hæð súlu: 3m 

X= , 9� = <  

Xlim = � = − ±√ −√ 7 ∗ / ,   = 16,78 

Msd = Ned (ea + e2) = 474*103(20+20) = 18,96*106 

e2 = 1 x 1 x= /, � ∗  = 180mm (nauðsynlegt þvermál) 

Þvermál súlna ákveðið 250mm vegna m.a. steypuhulu og fyrirvara um styrk steypu 
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Varmatap 

Heildarloftmagn loftræsikerfis 

u-gildi byggingahluta 

Orkurammi 
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Útreikningar til áætlunar á heildarloftmagni loftræsikerfis til útreikninga á stærð 

loftræsiklefa: 

 

Varmatap: 

100 w pr. mann
12 w pr m^2

250 w  pr stk.
8 °C

Lengd Breidd Loft- Flatar Rúmmál Áætl. Fjöldi Varmaálag Fjöldi Afskerming Varma- Varma- V
herb. herb. hæð mál. herb. fjöldi tækja/ frá fermetra Faktor % álag álag

pers tölva gluggum gluggaflatar tæki gluggar
Herb. Starfsemi/heiti A V

Nr. [ m ] [ m ] [ m ] [m2] [ m3 ] [ n ] [ stk ] [ w/m2] [ m2 ] [ Watt ] [ Watt ] [

1 Forsalur 21.00 8.00 3.00 168.0 504.0 50 400 24 30% 0 2,880
2 Búningsherbergi 12.50 15.00 3.00 187.5 562.5 50 400 30% 0 0
3 Þjónustusvæði 12.00 7.60 3.00 91.2 273.6 42 1 400 30% 250 0
4 Stoðrými 19.00 3.60 3.00 68.4 205.2 5 400 4 30% 0 480
5 Starfsmannarými 4.50 3.60 2.50 16.2 40.5 3 1 0 0

0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0
0.0 0.0 0 0

531.3 1585.8 150.0

meðal

I alt=

T afla  fyrir frumhönnun

Varmaálag v/ lýsingar

Forsendur

Varmaálag pr. mann =

Varmaálag frá tölvu =  
Undirhiti lofts

Skýringar: gulir og græ nir re itir e ru til 

innslá tta r, a llir aðrir re itir e ru læ stir

a- Varma- Varma- Heildar Heildar Heildar Fjöldi Valin Loftmagn Raun Umframvarmi
g álag álag Varma Varma Varma m2 loftskifti v. Loftskifta Loftmagn 
ar lýsing frá pers álag álag álag

Innblástur Útsog

tt ] [ Watt ] [ Watt ] [ Watt ] [ W/m^2 ] [ W/m^3 ] pr.pers. n [ m^3/h ] m3/h m3/h m3/h [ Watt ]

80 2,016 3,000 7,896 47 16 2,961 3.4 3.0 1,512 2,961 200 200 7,363
0 2,250 3,000 5,250 28 9 1,969 3.8 3.0 1,688 1,969 2000 2000 -83
0 1,094 4,200 5,544 61 20 2,079 2.2 3.0 821 2,079 100 5,544

480 821 500 1,801 26 9 675 13.7 3.0 616 675 50 1,801
0 194 300 494 31 12 185 5.4 3.0 122 185 100 494
0 0 0 0 0 0 0 0.0 3.5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 3.5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

6,376 11,000 20,986 39 13 7,870 4,757 7,870 2,200.0 2,450.0 15,119

meðal meðal

Valið LoftmagnNauðsynlegt 
loftmagn-

[m^3/klst]  til 
kælingar  v/ 

undirhita [ m3/h 
]

me

Heildarvarmaálag alls 20986 W
Rúmmál alls 1585.8 m^3
Flatarmál alls 531.3 m^2
Loftmagn alls innblástur 2200 m^3/h
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Notað var forritið orkurammi frá mannvirkjastofnun. Fundið var út flatarmál 

botnplötu, útveggja, þaka, glugga, glerveggja og hurða og fært inn í til útreikninga.  

 

U-gildi byggingarhluta: 

 

Steypt gólf með gólfgeisla      

     d  λ  R 

     m  W/mK  m2K/W 

Innra yfirborð      

Gólfefni + ílögn m/gólflögnum 0.035  1.200  

Gólfplata    0.120  1.950  0.06 

Frauðplasteinangrun   0.074  0.039  1.92 

Jarðvegur    1.50 

Alls ∑R     3.48 

      

Rstaðall        3.33 

U=         0.29 

ΔU (Einangrað í heilu lagi)      0.01 

Rnauðsyn        3.45 

Samtals U        0.30 Í lagi 
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Viðsnúið þak      

     d  λ  R 

     m  W/mK  m2K/W 

Ytra yfirborð      0.04 

Torf     0.050  2.000  0.03 

Jarðvegsfilt    0.005  0.520  0.01 

Einangrun (XPS) - Tvö lög  0.247  0.034  7.35 

Asfaltpappi - Tvö lög   0.010  0.260  0.04 

Ílögn     0.100  1.400  0.07 

Steypt plata (járnbent)  0.220  1.950  0.11 

Innra yfirborð        0.10 

Alls ∑R         7.77 

      

Rstaðall        5.00 

U=         0.13 

ΔUr         0.07 

Rnauðsyn        7.69 

Samtals U        0.20 Í lagi 
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Útveggur:  ÚV-01    

     d  λ  R 

     m  W/mK  m2K/W  

Jarðvegur        1.50 

Loftræst bil (mikið)      

EPS-einangrun   0.1  0.039  3.21 

Vinklar      

Dýflur      

Járnbent steinsteypa   0.200  1.95  0.10 

Innra yfirborð        0.13 

Alls ∑R         4.94 

      

U=     0.20 

ΔU Einangrað í heilu lagi       0.01 

Kólnunartala U       0.21 

Rstaðall=        2.50 

Punktkuldabrýr:      

Dýflur ΔUf       17  0.01   

Rnauðsyn=        3.85 

Samtals U        0.25 Í lagi 
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Útveggur:  ÚV-02    

     d  λ  R 

     m  W/mK  m2K/W  

Jarðvegur        1.50 

Loftræst bil (mikið)      

EPS-einangrun   0.1  0.039  3.21   

Dýflur      

Járnbent steinsteypa   0.180  1.95  0.10 

Innra yfirborð        0.13 

Alls ∑R         4.94 

      

U=     0.20 

ΔU Einangrað í heilu lagi       0.01 

Kólnunartala U       0.21 

Rstaðall=        2.50 

Punktkuldabrýr:      

 

Dýflur ΔUf       17  0.01   

Rnauðsyn=        3.85 

Samtals U        0.25 Í lagi  
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Útveggur:  ÚV-03      

     d  λ  R 

     m  W/mK  m2K/W 

Ytra yfirborð        0.13 

Klæðning, lerki   0.020  0.16  - 

Loftræst bil (mikið)   0.020    - 

Steinull, veggplata   0.069  0.035  3.57 

Járnbent steinsteypa   0.200  1.95  0.10 

Innra yfirborð        0.13 

Alls ∑R         5.43 

      

U=         0.18 

ΔU (Einangrað í heilu lagi)      0.01 

Kólnunartala U       0.19 

Rstaðall=        2.50 

Punktkuldabrýr:      

Vinklar ΔUf       17  0.12 

Dýflur ΔUf       17  0.01 

      

Rnauðsyn=        3.85 

Samtals U        0.39 Í lagi 
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Útveggur:  ÚV-04     

     d  λ  R 

     m  W/mK  m2K/W 

Ytra yfirborð        0.13 

Klæðning, möl í vírneti  0.080  0.16  - 

Loftræst bil (mikið)   0.020    - 

Steinull, veggplata   0.069  0.035  3.57 

Járnbent steinsteypa   0.200  1.95  0.10 

Innra yfirborð        0.13 

Alls ∑R         5.43 

      

U=         0.18 

ΔU (Einangrað í heilu lagi)      0.01 

Kólnunartala U       0.19 

Rstaðall=        2.50 

Punktkuldabrýr:      

Festingar ΔUf      17  0.12 

Dýflur ΔUf       17  0.01 

      

Rnauðsyn=        3.85 

Samtals U        0.39 Í lagi  
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Niðurstöður: 

 

Útveggur Lýsing u-gildi Lágmark 

    

ÚV-01 Útveggur að jörð, steypa 200mm 0,25 0,40 
ÚV-02 Útveggur að jörð, steypa 180mm 0,25 0,40 
ÚV-03 Útveggur klæddur lerki 0,39 0,40 
ÚV-04 Útveggur með gabion-netavegg 0,39 0,40 
    

    

    

Þak Lýsing u-gildi Lágmark 

    

Þ-01 Viðsnúið þak með torfi 0,20 0,20 
    

    

    

Gólfplata Lýsing u-gildi Lágmark 

    

G-01 Steypt plata með gólfgeisla 0,30 0,30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkurammi byggingarinnar: 
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TAFLA 1  ORKURAMMI    

Byggingarhluti Lýsing  

Flatarmál 
 

U U· A 

A (m2)     

          

Þak Viðsnúið þak 525.0 0.20 105 

Steyptir veggir 200mm, ein. Að utan 311.4 0.40 124.56 

Léttir veggir Ekki  0.0 0.30 0 

Gólf 120 mm plata á fyll. 525.0 0.30 157.5 

Gluggar/Hurðir   102.0 2.00 204 

          

    Orkurammi Σ U· A 591 

 

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU       

Byggingarhluti Lýsing 
Flatarmál 

 

U U· A Einangrunarþ. 

A (m2)     mm 

            

Þak Viðsnúið þak 525.0 0.20 104 250 

Steyptir veggir 200mm, ein. Að utan 311.4 0.35 110 100 

Léttir veggir Ekki  0.0 0.30 0 133 

Gólf 120 mm plata á fyll. 525.0 0.30 67 75 

Gluggar   76.0 1.70 130   

Hurðir   26.0 1.66 43   

            

    Rauntap Σ U· A 453   

 

 

 

 

 

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR       

Kuldabrýr   Lengd L ψ W/mK  ψ·L W/K  

          

W/(�� K) W/�  

W/(�� K) W/�  
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Lóðréttar kuldabrýr við úthorn   0.0 0.04 0.00 

Láréttar kuldabrýr við plötuskil   2.0 0.83 1.66 

Lóðréttar kuldabrýr við útvegg/innvegg   0.0 0.83 0.00 

Kuldabrýr við svalir   0.0 0.83 0.00 

Kuldabrýr útistigi-útveggur   0.0 0.60 0.00 

Kuldabrýr við glugga   86.0 0.04 3.44 

Kuldabrýr við hurðir   16.0 0.04 0.64 

Sökkull undir útvegg   0.0 0.48 0.00 

Sökkull undir innvegg   0.0 0.46 0.00 

Aðrar   0.0   0.00 

    Kuldabrýr Σ ψ· L 5.7 

 

 

 

Niðurstaða       

Orkurammi   591 W/K 

Rauntap   459 W/K 

Leiðnitap á ferm. 
gólfs 0.83 

W/m2°C 

Útveggir, vegið 
meðaltal 0.68 

W/m2K 

Aflþörf   29,162 W 

Varmaþörf   114,439 kWh/ár 

 

 

  

ORKURAMMI ( Tafla 1) 591 Krafa

RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2) 453

TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3) 6

Tafla 2+3 459 Raun

Er   Krafa/Raun>1,0 ? 1.29 Í lagi

Leiðnitap á fermetra gólfs pr. 0.83 Fast gler 1.10

Opnanlegt fag 1.90

Útveggir, vegið meðaltal 0.68 Í lagi

Grein 13.3.2

Grein 13.2.4 U- gildi gluggaglerja

W/�� ⁰C⁰C
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Byggingahlutar 

Felligluggar 

Drenandi einangrun 
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Dæmi um innopnandi felliglugga úr áli frá Reynaers: 
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80 

 

 

Drenandi einangrun til notkunar þar sem laug kemur að húsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissur 

Þakgluggar 

Laug að húsi 

Tæknirými-þak og veggur 

Þak/veggur að jarðvegi 

Þakkantur/útihurð 

Hurð undir þakkanti 

Eldhús 

Skóhirslur  
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92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

93 

 

 

  



 

 

94 

 

 

  



 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skráningatafla,  
umsóknir og gátlisti 
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Skráningatafla 
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Verklýsing uppsteypu-almennt 
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2 Burðarvirki 
 
2.0 Steypumót 

 
2.0.1 Almennt 
 
STAÐLAR OFL. 

Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST 10 og ÍST EN 206-1:2000 A1 

+ A2, nema annars sé getið í þessum gögnum. 

Mót eru þrennskonar og eru sem hér segir eftir því sem fram kemur í magnskrá:  

 Gerð A: Hefðbundin mót klædd olíusoðnum krossvið eða borðum, ekki 

sýnilegt yfirborð 

 Gerð B: Hefðbundinn uppsláttur klæddur borðum, yfirborð sýnilegt 

 Gerð C: Mót klædd heilum, nýjum olísoðnum krossviðarplötum, án 

nokkurra yfirborðsgalla, yfirborð sýnileg sjónsteypa 

 Gerð D: Mót klædd olíusoðnum krossvið eða borðum og klædd 

sjónsteypudúk með mynstri.  Þykkt dúks innan á mót, 15mm, skal 

bætast við heildarþykkt veggja á teikningum. 

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

og einnig skal verktaki setja í mót aðra þá hluti sem getið er um í öðrum köflum 

verklýsingar þessarar og ber hann ábyrgð á að slíkt misfarist ekki. Setja skal 

vatnslása þar sem teikningar sýna þá. Þetta allt er það innifalið í verði móta 

nema annað sé tekið fram. 

Einangrun, steypuskillista, verkpalla og annað sem tilheyrir lið þessum skal 

vinna í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð, 

sem og mótavinnuna og þess gætt að fylgt sé stöðlum, lögum og reglugerðum. 

Hafa verður í huga að ýmsa þætti þarf að vinna og taka tillit til við mótasmíði 

sem ekki er lýst í þessum kafla. Sem dæmi má nefna verkpalla, en þeir eru hluti 

af mótasmíðinni og meðreiknaðir í einingaverðum. 

NÁKVÆMNISKRÖFUR 

Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða svignun undan steypuþunga milli 

fastra punkta sé ekki meiri en 0.2% af fjarlægð. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÓTAOLÍA 

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

vandlega hreinsun. Áríðandi er, að þetta sé gert það snemma fyrir steypu, að 

olían berist ekki inn í steypuna. Á þetta einkum við þá fleti er sýnilegir verða í 

fullgerðri byggingu. Mótaolíu má ekki bera á veggmót eftir að þau eru sett upp. 

Nota skal viðurkennda mótaolíu, sem eftirlitsmaður hefur áður samþykkt. 

MÓTATENGI 

Til tengingar móta skal nota tengi af viðurkenndri gerð og má aðeins nota 

snúinn mótavír, þar sem hvorugur steypuflöturinn verður sýnilegur í fullgerðri 

byggingu. Mótatengi verða að vera það þétt að engin hætta sé á að mót gefi 

eftir við ílögn steypu og titrun. Mótatengi skal slíta 30 mm inn í steypunni eftir 

að mót hafa verið fjarlægð.  

Í sjónsteypu skal nota mótateina sem ganga í gegnum mótin í rörum, og skal 

loka þeim rörum með teinull kítti, og riðfríum járnkónum sem verkkaupi 

samþykkir. 

HREINSUN MÓTA 
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Neðst í mót skal gera göt, nægilega stór og mörg, til að unnt verði að hreinsa 

allt rusl úr mótunum. Götum þessum skal ekki lokað fyrr en hreinsun mótanna 

er lokið og steypuvinna hefst. Áður en steypuvinna hefst skal hreinsa öll mót, 

fjarlægja t.d. allt sag og önnur óhreinindi úr mótunum. Umsjónarmaður 

verkkaupa getur krafist þess að mótin verði hreinsuð með ryksugu eða 

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

VÖKVUN MÓTA 

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

Slíkum mótum skal haldið rökum fyrstu sólarhringana eftir að steypt hefur 

verið í þau, til þess að þau dragi ekki raka úr steypunni og rýri þar með styrk 

hennar. 

STEYPUVINNA 

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

ekki hafist fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt mótin, mótahreinsun og annan 

undirbúning. Úttekt eftirlitsmanns kemur ekki í stað úttektar byggingarfulltrúa 

og skal verktaki eftir sem áður sjá um að boða hinn síðarnefnda. 

Verktaki skal láta sérstaka mótaverði fylgjast með mótunum á meðan steypt er 

í þau og gera aðvart ef þau virðast munu gefa sig og þeir geta ekki ráðið bót á 

því sjálfir þegar í stað. 

Mótaverðir skulu einnig fylgjast með hvernig steypist í mótin og leiðbeina þeim 

sem við niðurlögn steypunnar vinna. Undir stærri múrop skal setja steypuvasa 

að utanverðu eftir þörfum í samráði við umsjónarmann verkkaupa. 

MÓTARIF 

Mót má ekki rífa fyrr en steypan hefur fengið nægilegan styrkleika. Við mótarif 

skal þess gætt að steypufletir og steypubrúnir skemmist ekki. Verði engu að 

síður skemmdir á steypu, skal gera við þær eins fljótt og auðið er, þó ekki fyrr 

en umsjónarmaður verkkaupa hefur skoðað skemmdir og veitt samþykki sitt 

fyrir viðgerðaraðferðinni. 
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Almennt gildir að ekki fjarlægja mót undan plötum og bitum fyrr en steypan 

hefur náð 28 daga styrk og ekki fjarlægja veggja og súlumót fyrr en steypan 

hefur náð a.m.k. 50% af þeim styrk. 
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Vinnutímar og áætlun 

Rauntímaskráning 

Vinnustundir í mánuðum 

Samantekt tíma 

Áætlun og framvinda 
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Rauntímaskráning: 

Verkþáttur Tímabil Byrjun Endir Vinnustundir 

10.önn-Sjóböð Húsavík 114 dagar Fim 8/18/16 Mán 12/5/16 559 klst 

   1.staðarlota 3 dagar Fim 8/18/16 Mán 8/22/16 0 klst 

   0-Frumhönnun 8 dagar Þri 8/23/16 Fim 9/1/16 50 klst 

      Gerð tímaáætl. 1 dagar Þri 8/23/16 Þri 8/23/16 5 klst 

      Módergerð í Revit 3 dagar Mið 8/24/16 Fös 8/26/16 26 klst 

      Þarfagreining 2 dagar Mán 8/29/16 Þri 8/30/16 7 klst 

      Rýmisgreining 2 dagar Mið 8/31/16 Fim 9/1/16 12 klst 

   00-Forhönnun 15 dagar Mán 9/5/16 Fös 9/23/16 65 klst 

      Rýmisgr. 1 dagar Mán 9/5/16 Mán 9/5/16 6 klst 

      Burðargr. 1 dagar Þri 9/6/16 Þri 9/6/16 7 klst 

      Brunagr. 1 dagar Mið 9/7/16 Mið 9/7/16 7 klst 

      2.Staðarlota 3 dagar Fim 9/8/16 Lau 9/10/16 0 klst 

      Varmagr. 1 dagar Mán 9/12/16 Mán 9/12/16 7 klst 

      Efnisgr. 1 dagar Þri 9/13/16 Þri 9/13/16 7 klst 

      Lagnagr. 1 dagar Mið 9/14/16 Mið 9/14/16 7 klst 

      Hljóðgr. 1 dagar Fös 9/16/16 Fös 9/16/16 7 klst 

      Byggingahlutagr. 1 dagar Mán 9/19/16 Mán 9/19/16 7 klst 

   01-Aðaluppdrættir 9 dagar Þri 9/20/16 Fös 9/30/16 68 klst 

      Teikna aðaluppdr. 8 dagar Þri 9/20/16 Fim 9/29/16 43 klst 

      Umsókn 1 dagar Fös 9/30/16 Fös 9/30/16 7 klst 
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   02-Verkteikningar 19 dagar Mán 10/3/16 Fim 10/27/16 215 klst 

      Grunnmyndir 6 dagar Mán 10/3/16 Mán 10/10/16 36 klst 

      Snið 3 dagar Fös 10/7/16 Þri 10/11/16 18 klst 

      Útlit 1 dagar Mið 10/12/16 Mið 10/12/16 7 klst 

      3.Staðarlota 3 dagar Fim 10/13/16 Lau 10/15/16 0 klst 

      Deili-lausnir 4 dagar Mán 10/17/16 Fim 10/20/16 33 klst 

      Deiliteikningar 4 dagar Fim 10/20/16 Þri 10/25/16 28 klst 

      Hlutateikningar 7 dagar Mið 10/26/16 Fim 11/3/16 22 klst 

   05-Verkl. Magnt. Kostn. 12 dagar Fim 11/3/16 Fös 11/18/16 45 klst 

      Magntaka 2 dagar Fim 11/3/16 Fös 11/4/16 8 klst 

      Kosnaðaráætlun 2 dagar Mán 11/7/16 Þri 11/8/16 7 klst 

      Verkáætlun 2 dagar Þri 11/8/16 Mið 11/9/16 6 klst 

      4.Staðarlota 3 dagar Fim 11/10/16 Lau 11/12/16 0 klst 

      Verklýsingar 4 dagar Fim 11/10/16 Þri 11/15/16 24 klst 

      Útboðslýsing 3 dagar Mið 11/16/16 Fös 11/18/16 17 klst 

   06-Skýrslugerð og frágangur 10 dagar Þri 11/22/16 Mán 12/5/16 42 klst 

      Skýrslugerð 4 dagar Þri 11/22/16 Fös 11/25/16 26 klst 

      Powerp.show 4 dagar Lau 11/26/16 Mið 11/30/16 14 klst 

      Myndband 3 dagar Fim 12/1/16 Mán 12/5/16 0 klst 
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Vinnustundir í Ágúst: 

 

 

 

 

Vinnustundir Í September: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágúst Vika 1 Verkefni Vika 2 Verkefni Vika 3 Verkefni Vika 4 Verkefni Vika 5 Verkefni
Mánudagur 6.0 upps. Í Revit 6.0 frumhönnun

Þriðjudagur 7.0 upps. Í Revit 7.0 frumhönnun

Miðvikudagur 5.0 upps. Í Revit 7.0 rýmisgr.

Fimmtudagur 6.0 upps. Í Revit

Föstudagur 6.0 frumhönnun

Laugardagur

Sunnudagur

Heildar tímar í v iku 0.0 0.0 0.0 30.0 20.0

Ág. Tímar í mánuði, heild 50.0 0.0

September Vika 1 Verkefni Vika 2 Verkefni Vika 3 Verkefni Vika 4 Verkefni Vika 5 Verkefni
Mánudagur 3.0 Burður 7.0 Varmagr. 7.0 Deili

Þriðjudagur 4.0 Burður 7.0 Efnisgr. 7.0 Aðaluppdr.

Miðvikudagur 7.0 Bruni 7.0 Lagnagr. 7.0 Aðaluppdr.

Fimmtudagur 6.0 rýmisgr 7.0 Hljóðgr 6.0 Aðaluppdr.

Föstudagur 7.0 rýmisgr. 6.0 Aðaluppdr.

Laugardagur

Sunnudagur

Heildar tímar í v iku 13.0 14.0 28.0 33.0 0.0

Sep. Tímar í mánuði, heild: 88.0 0.0
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Vinnustundir í Október: 

 

 

 

 

Vinnustundir í Nóvember: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samantekt tíma: 

 

Október Vika 1 Verkefni Vika 2 Verkefni Vika 3 Verkefni Vika 4 Verkefni Vika 5 Verkefni
Mánudagur 6.0 Aðaluppdr. 6.0 Verkt. Grm 7.0 Verkt. Snið 6.0 Deiliskiss 6.0 Verkt.deili

Þriðjudagur 8.0 Aðaluppdr. 7.0 Verkt. grm 8.0 Verkt. Snið 8.0 Deiliskiss 8.0 Verkt.deili

Miðvikudagur 5.0 Umsókn 6.0 Verkt. Grm 6.0 Verkt. Snið 4.0 Deiliskiss 6.0 Verkt.deili

Fimmtudagur 7.0 Verkt. Grm 7.0 Verkt. Útlit 7.0 Hlutat.skiss

Föstudagur 6.0 Verkt. grm 6.0 Hlutat.skiss

Laugardagur

Sunnudagur

Heildar tímar í v iku 19.0 32.0 28.0 31.0 20.0

Okt.Tímar í mánuði, heild: 130.0

Nóvember Vika 1 Verkefni Vika 2 Verkefni Vika 3 Verkefni Vika 4 Verkefni Vika 5 Verkefni
Mánudagur 6.0 Magntaka 9.0 Verklýs. 9.0 Útboðsg.

Þriðjudagur 7.0 Magntaka 9.0 Verklýs. 10.0 Skýrslugerð

Miðvikudagur 7.0 Kostn.áætl. 10.0 Verklýs. 11.0 Skýrslugerð

Fimmtudagur 7.0 Verkt. Innr. 6.0 Verkáætl. 9.0 Útboðsg. 11.0 Skýrslugerð

Föstudagur 8.0 Verkt. Innr. 8.0 Útboðsg.

Laugardagur 4.0 Útboðsg.

Sunnudagur

Heildar tímar í v iku 15.0 26.0 49.0 41.0 0.0

Nóv. Tímar í mánuði, heild: 131.0
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Verk: Áætlun: Rauntímar Frávik: 

Sjóböð við Húsavík 525 559 34 

Frumhönnun 78 65 -13 

Forhönnun 132 124 -8 

Aðaluppdrættir 72 68 -4 

Verkteikningar 186 215 29 

Útboðsgögn 34 45 11 

Skýrslugerð og frágangur 23 42 19 
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Áætlun og framvinda: 
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Fundargerðir 
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Fundargerðir voru ritaðar eftir fundi við leiðbeinendur og aðra sem komu að ráðgjöf 

og ákvarðanatöku við verkefnið. 

 

 

 

Fundargerð               
 

Dags.  7.9.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Eyþór Rafn 

Þórhallson 

Efni fundar: þakplata, súlur úti      

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Eyþór vill að ekki sé farið mikið yfir 5m haf í þakplötu – annars þarf að 
fara í sérlausnir vegna þyngdar jarðvegs og snjóálags 

 Súlur úti á laugasvæði þurfa að færast út um ca meter 

 Í gluggavegg þarf öflugar súlur 

 Í stað þess að þurfa að steypa platta yfir súlur undir loftaplötu leggur 
Eyþór til að notast verði við innsteypta “studs” yfir súlur, nefnir Aseta í 
því sambandi. 

 Nauðsynleg þykkt á loftaplötu reiknuð 210mm, ákveðið að hafa hana 
220mm, Eyþór nefnir að steypa hér á landi sé ekki alltaf af sömu 
gæðum og erlendis, m.a. vegna fylliefnis, hér er notast við basalt o.þ.h. 
en erlendis oft granítmulningur og harðari steintegundir, því er skrið 
jafnan meira í íslenskri steypu 
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Fundargerð               
 

Dags.  20.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Viggó Magnússon 

Efni fundar: afrennsli þaks, munstursteypa      

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Rætt um afrennsli þaks, Viggó nefnir að frárennsli megi vera út í landið 
=> vistvænna. Skoða þarf lausnir við það. 

 Ég nefni hugmyndir um munstursteypu í þakkanta og ytra byrði lauga, 
ég hef skoðað munsturmottur sem lagðar eru inn í mót og hægt að nota 
alloft. 

 Viggó spyr um kostnað við það og vill að ég skoði líka aðra möguleika 
til þess að gera munstur í yfirborð steypunnar 

 Viggó bendir á byggingar í Nauthólsvík og turnin við höfðatorg í því 
samhengi. 

 Talað er um styrk steypunnar og gæði m.t.t. veðrunarþols og þess 
háttar. 

 Viggó spyr hvort ég sé byrjaður á að leysa deili, ég svara játandi, 
byrjaður að skissa og hugsa lausnir. 
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Fundargerð               
 

Dags.  27.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Viggó Magnússon 

Efni fundar: Ýmsar lausnir, tæknil. og útlitslegar    

  

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Viggó skoðar deiliskissur, vill ekki að þakkantur sé tekinn niður við 
inngang til að fela niðurtekið loft heldur hafa glugga yfir hurð og 
niðurtekið loft innan við hann. 

 Ræðum um skráningatöflu, hafa fá númer í henni, einfalda, einn 
rekstraraðili. 

 Viggó talar um mallarrennu fyrir affall þaks takkadúk undir torfi, láta 
bæði takkadúk og asfaltdúk ná út fyrir einangrun útveggja til afvörnunar 

 Viggó nefnir nýjan íst66 sem gerir minni kröfur til einangrunar. 

 Viggó spyr um verð schöck-bakka þakkanta, fá tilboð eða 
verðhugmynd í það. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 

 

 

 

 

Fundargerð               
 

Dags.  4.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Eyþór Rafn 

Þórhallson 

Efni fundar: schöck-bitar þakkanta      

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Farið yfir tækniupplýsingar schöck isokorb bitans 

 Eyþór sér að bitinn þolir um 6 tonna þrýsting á meter 

 Þar sem bitinn er notaður fyrir 1,8m þakkant en ekki svalir uppfyllir 
hann allar kröfur afar auðveldlega 
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Fundargerð               
 

Dags.  6.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Eyþór Rafn 

Þórhallson 

Efni fundar: Súlur í útvegg       

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Rætt um þann möguleika að nota súlur í stað útveggjar 
 Þá er hægt að hafa heila gluggafasöðu 

 Eyþór segir að best væri að reikna burðarþol þeirrar súlu sem mest 
álag er á og hanna súlurnar út frá henni 
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Fundargerð               
 

Dags.  14.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Eyþór Rafn 

Þórhallson 

Efni fundar: Súlur í útvegg       

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Farið yfir útreikninga á burðarþoli súlna innanhúss 
 Súla í innhorni ber mest álag 

 Burðarþol reiknaðmiðað við 250mm þvermál 

 Útreikningar sýna að 250 mm er laágmark, en dugar 

 Steypa þarf að vera c35 og súlurnar þurfa 6 stk k20 járn 
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Fundargerð               
 

Dags.  14.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Karl Hákon 

karlsson 

Efni fundar: Loftræsing og upphitun       

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Rætt um útsog úr búningsklefum, Kalli nefnir að gott væri að þeir væru 
einangraðir til þess að koma í veg fyrir rakaþéttingu þegar loftið í þeim 
kólnar  

 Einnig nefnir Kalli að bestværi að þeir séu úr 316 stáli, ryðfríu, vegna 
tæringarhættu, (salt) 

 Kalli talar um þörf á hitablásara í anddyri – t.d. frá Friko,Rönning. 

 Varmaskiptir í loftræsikerfi ætii að vera krossvarmaskiptir fremur en 
hjólvarmaskiptir 

 Kalli talar um að innsog þurfi að vera á þaki vegna kröfu um 4m yfir 
yfirborði – það á þó aðeins við í þéttbýli skv. byggingarreglugerð 

 Kalli vill hafa útblástur í þjónusturampi 

 Ég nefni að ég vilji hafa útblástur frá klefum á þaki en inntak í 
þjónusturampi vegna snjólaga sem myndast geta á þaki og hindrað 
inntöku lofts eða tekið snjó í loftræsistokkana. 
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Fundargerð               
 

Dags.  15.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Viggó Magnússon 

Efni fundar: Ýmsar deililausnir o.fl.      

Staður: HR      

 

Umræður, punktar 

 Farið yfir deili í útvegg við pott/bar, Viggó lýst betur á að steypa pott að 
útvegg yfir einangrun og koma þannig í veg fyrir skil beint yfir 
vatnsyfirborði 

 Viggó bendir á kuldabrú hjá þröskuldi hurðar út á laugasvæði en nefnir 
að gólfhiti vegi á móti 

 Kuldabrú yfir glugga/hurð í skýli laugasvæðis, leyst með 50mm 
einangrun meter út frá húsi og klætt verði neðan á skyggni 

 Viggó nefir að útlit aðaluppdrátta eigi að sýna útlit byggingar , 
laugar,jarðvegur og grjót er fyrir hluta fasöðu. 

 Taka þessi atriði upp hjá Þormóði 

 Viggó kemur með hugmynd um að hafa 3D mynd á afstöðumynd svo 
betur sé hægtað gera sér grein fyrir útliti húss og legu í landi. 
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Fundargerð               
 

Dags.  15.10.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Þormóður 

Sveinssson 

Efni fundar: Aðaluppdrættir      

Staður: HR      

 

Umræður, punktar 

 Þormóður talar um að það sem snýr að laugum, fjöldi þeirra, dýpi, 
gegnumstreymi og frágangur komi fram í kafla q-frágangur utanhúss í 
byggingarlýsingu. 

 Það mætti auka línuþykkt skorins jarðvegs í sniðum 

 Færa skráningatöflu á sér blað 

 Ég nefni hugmynd um að hafa 3D mynd á afstöðumynd, Þormóður 
tekur vel í þá hugmynd 

 Þormóður nefnir að sýna megi gerð lauga, þrep og þessháttar, í útlitum, 
en fellur frá því þarsem það sést í sniðum 

 Sýna útlínur húss, hurðir og glugga í gegnum jarðveg og laugar með 
punktalínum 
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Fundargerð               
 

Dags.  1.11.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Viggó Magnússon 

Efni fundar:  Útboðsgögn o.fl.      

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 Viggó spurður að því hvort eigi að taka fyrir frágang utanhúss eða 
innan, þar sem það hefur komið fram að taka aigi annað en tekið var 
fyrir í verkefninu Endurbætur. 

 Viggó vill frekar að frágangur utanhúss verði tekinn fyrir, það lýsi 
verkefninu betur auk þess sem frágangur innanhúss krefst þess að deili 
innanhúss séu tekin sérstaklega fyrir, en það er ekki ætlunin, og ekki 
ætlast til þess. 

 Upphengikerfi klæðningar tekið fyrir, Viggó spurður um kerfi þar sem 
lektur eru festar í gegnum stífa einangrun með löngum skrúfum 

 Viggó tekur vel í það og bendir á Redair-kefi frá Rockwool og 
sambærilegt kerfi frá Foamglass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

 

 

 

 

Fundargerð               
 

Dags.  08.11.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ     Ólafur Freyr Guðmundsson 

Efni fundar: Yfirborðsmeðhöndlun áls     

Staður: Símtal        

 

Umræður, punktar 

 Eftir að hafa leitað að upplýsingum á vefnum um yfirborðsmeðhöndlanir 
áls var hringt í fyrirtækið Áltak og þar var mér gefið samband við Ólafu 
Frey Guðmundsson, sölumann. 

 Ó segir að ál myndi náttúrulega oxíðhúð við snertingu við andrúmsloft 

 Hann segir að duftlökkun sé samheiti yfir ýmsar tegundir af lökkum sem 
hafi mismunandi innihaldsefni, en þau eigi það sameiginlegt að ef húðin 
skemmist getur áloxíðhrúður mindast undir húðinni og myndað bólur 

 Hann segir að naturanódísering sé sennilega besti kosturinn þar sem 
sú meðferð styrki oxíðhúðina sjálfa,  

 Ó segir jafnframt að þessi aðferð sé stundum notuð undir duflökkun. 
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Fundargerð               
 

Dags.  08.11.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Pétur Pétursson 

Efni fundar: Yfirborðsmeðhöndlun áls      

Staður: Símtal        

 

Umræður, punktar 

 Hringt í Glerborg til að fá upplýsingar um yfirborðsmeðhöndlanir 
álglugga og samband gefið við Pétur Pétursson, sölumann áldeildar 

 P upplýstur um aðstæður sem gluggum er ætlað að vera í, þ.e. saltríkt, 
tærandi umhverfi.  

 P vill ekki meina að dufthúðað yfirborð muni flagna en segir aðspurður 
að naturanódísering sé besti kosturinn 

 Ekki margir litir í boði með naturanódíseringu segir P, en þó svart eins 
og lagt var upp með 
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Fundargerð               
 

Dags.  22.11.2016    Viðstaddir: Ari Þorleifsson 

Ritari:  AÞ       Viggó Magnússon 

Efni fundar: Deili, verklýsingar,skýrslugerð      

Staður: HR        

 

Umræður, punktar 

 V. spurður um verklysingar gabion veggs, V telur að lýsa skuli útkomu, 
þ.e. ekki lýsa nákvæmlega uppsetningu heldu því hvernig stál er í netinu 

og hvernig möl os.frv. 

 Rætt u rennu við laugar, V tekur vel í mínar hugmyndir, í verklýsingu 
ætti að tala um að renna skuli mótuð á staðnum eftir uppsteypu lauga, 
lengd ekki undir 800mm og ekki yfir 1500mm, kanntar soðnir á eftirá og 
kanntar rúnnaðir. 

 V telur að í verklýsingu græns þaks skuli koma fram að kerfi undir torf 
skuli vera viðurkennt sem heild, þ.e. takkadúkur og filt (nophadrain) 

 Rætt um uppsetningu skýrslu, í stuttu máli, færri viðaukar = færri 
flettingar fram og til baka 

 Spurður um kostnaðaráætlun segi V að taka skuli sértsaklega fyrir 7. 
Kafla en rest aðeins í grófum dráttum, sama á við um tímaáætlun verks 
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Hönnunarsamningur  
og reikningar 
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Verksamningur milli verkkaupa og 

hönnuðar 
 

 

 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 

 

 

Verkkaupi:   

   

Jarðsjóböðin hf     

kt.256987-2658 

  Laugavegur 1 

     101 Reykjavík 

 

Verktaki, hönnuður: 

   

At-ark hf    

kt.215487-2589 

     Selvað 3 

     105 Reykjavík 

1. grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður á verkinu: Sjóböð við Húsavíkurhöfða –Frágangur utanhúss. 

Verkið felur í sér að veita ráðgjöf um tæknileg atriði, gerð aðaluppdrátta ásamt sérteikningum. 

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 t.d. gr 4.1.1 úr 

byggingarreglugerð ársins 2012 hér að neðan.   



 

 

129 

 

 

  

 

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 verktaka: 

 

 Kr:  4.376.000 

 

 Segi og skrifa: fjórarmilljónirþrjúhundruðsjötíuogsexþúsund 00/100 

 

Tímagjald fyrir unnin tíma vegna aukaverks: 

 

Kr: 12550.- með virðisaukaskatti. 

 

Segi og skrifa: Tólfþúsundfimmhundruðogfimmtíu 00/100 

 

4. grein 

 

Verkið verðbætist ekki 

 

5. grein 

 

Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli 

Hönnuðir 

 

Gr. 4.1.1 

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. ákvæði laga um mannvirki og reglugerðar um 
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Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í hlutfalli við framgang verksins, með því að greiða inn á 

bankareikning verktaka nr: 45-45542  í  banka 313 eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga 

verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á dráttarvöxtum þar til reikningur er 

greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur. 

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

byggist á réttum forsendum. 

 

6. grein 

 

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

verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist 

þá með sömu verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram. 

 

7. grein 

 

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

sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar.  Verkkaupi skal hins vegar eiga 

tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á 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 á að vera lokið eigi síðar en:  10. desember 2015.  að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af 

samningsupphæðinni á dag fyrir hvern almannaksdag sem verklok dragast fram yfir þann dag. 

 

10. grein 

 

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

 

11. grein 

 

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

 

Héraðsdómi Suðurlands 
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Undirskriftir:       _________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

_____________________________  _________________________________ 

Undirskrift verkkaupa        Undirskrift verktaka 

 

Vitundarvottar: 

 

________________________________ kt:  _______________ 

 

________________________________ kt:  _______________ 
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Verkáætlun: 
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1. Almennt um þessa handbók 

Þessi teiknihandbók tekur á skráningu teikninga og þrívíddar módela í Revit við gerð 
forteikninga, aðaluppdrátta og verkteikninga..  
 

2. Uppbygging númerakerfis: 

A_BB_CC_DD 

A  Verkliður / Aðalflokkur 

Tölustafur sem segir til um hvaða verklið skv.verklýsingaskrá teikningin tilheyrir 

0 Skipulag 
1 Aðalteikningar 
2 Verkteikningar / burðarvirki 
3 Lagnir 
4 Rafkerfi 
5 Frágangur innanhúss 
6 Laus búnaður 
7 Frágangur utanhúss 
8 Lóð 
9 Annað 
 
BB Hæð 

Segir til um í hvaða plani teikningin er gerð. Skiptingin í þriggja hæða húsi er: 

-1 Sökkull 
00 Kjallari 
01 1. hæð 
02 2. hæð 
03 3. hæð 
04 Þak 
XX Óstaðsett  (Snið til dæmis) 
 
CC Gerð 

Tveir tölustafir sem lýsa gerð teikningar: 

00 Afstöðumynd / Byggingarlýsing 
01 Grunnmynd 
02 Ásýndir 
03 Snið og deili 
04 Séruppdrættir 
05 Gólfefnaplan 
06 Loftaplan 
07 Hurðayfirlit 
08 Gluggayfirlit 
09 Innréttingar 
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DD svæði / teikning nr. 

Lýsir ýmist staðsetningu teikningar eða teikninganúmeri, fer eftir eðli teikningar. 

00 Yfirlitsmynd 
01 Svæði1 Teikning nr. 1 
02 Svæði2 Teikning nr. 2 
03 Svæði3 Teikning nr. 3 
04 Svæði4 Teikning nr. 4 
05 Svæði5 Teikning nr. 5 
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0. Útboð og verkskilmálar 

0.1. Yfirlit 

0.1.1. Útboðslýsing 

At-ark - hönnun og ráðgjöf, fyrir hönd Húsavíkurbaða hf, kt. 098765-4321, hér 

eftir nefndur verkkaupi, óskar eftir umsóknum byggingaverktaka um þátttöku í 

lokuðu útboði vegna verksins:  

Sjóböð við Húsavíkurhöfða, frágangur utanhúss 

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

Allar upplýsingar sem fram koma eru án skuldbindinga og ábyrgðar af hálfu 

verkkaupa. Ekki er tekin ábyrgð á hugsanlegu misræmi milli forvalsgagna 

þessara og væntanlegrar útboðslýsingar. 

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

gögnum sem umsækjandi leggur fram. 

Öll útgjöld og kostnaður sem umsækjendur í forvali þessu kunna að verða fyrir 

eru á kostnað og ábyrgð þeirra sjálfra.  

Verkið skal  framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum 

þeim gögnum sem þar er vísað til. 
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0.1.2. Útboðsform – útboðsyfirlit 

ÚTBOÐSFORM 

Um er að ræða lokað útboð að undangengnu forvali, samkvæmt skilgreiningu 
2.1.3 í ÍST 30 Eftirtöldum aðilum er gefinn kostur á að taka þátt í þessu útboði: 

 

Afltakar ehf 

Austurstræti 1, 101 Reykjavík 

 

Verktakafélagið ehf 

Laugavegi 31, 101 Reykjavík 

 

Hið íslenska byggingafélag ehf 

Auðbrekku 22, 200 Akópavogi 

 

Smíðavinir ehf 

Sléttuvegur 6, 200 Kópavogi 
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ÚTBOÐSYFIRLIT 

 Kynningarfundur:   10. Des., 2016           Kafli 0.1.5 

 Fyrirspurnatíma lýkur:  10. janúar, 2016.           Kafli 0.3.2 

 Svarfrestur rennur út:   9. janúar, 2016           Kafli 0.3.2 

 Opnunartími tilboða: 15. janúar 2016           Kafli 0.4.5 

 Opnunarstaður tilboða:  At-ark hf, Selvaði 3         Kafli 0.4.4 

 Frávikstilboð:    Eru ekki heimiluð           Kafli 0.4.1 

 Tilboðstrygging:     Skuldbinding tengd undirritun tilboðs  Kafli 0.4.3

      

 Upphaf framkvæmdar:    Við töku tilboðs                Kafli 0.1.7 

 Lok framkvæmdatíma:  25. október 2017                 Kafli 0.1.7  

 Kröfur til bjóðenda:  Sérstakar kröfur gerðar um        Kafli 0.1.3

    hæfni og reynslu bjóðanda   

 Tafabætur    Sjá kafla                Kafli 0.5.4 

 Verðlagsgrundvöllur:  Verkið verðbætist ekki          Kafli 0.5.6 

0.1.3. Upplýsingar um bjóðendur 

Þeir bjóðendur, sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar, 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirfarandi upplýsingar: 

 Skrá yfir undirverktaka sem bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 Ársreikninga síðustu tveggja ára, áritaða af endurskoðanda. 

 Staðfestingu um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

 Staðfestingu frá lífeyrissjóðum um að viðkomandi sé ekki í vanskilum 
með lífeyrissjóðsgjöld starfsmanna. 

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

 Upplýsingar um gæðakerfi bjóðanda. 

Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til 
að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboði sínu og taka þá gildi ákvæði í kafla 
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0.4.3 um tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem 
trúnaðarmál. 

Bjóðendum verður vísað frá ef: 

 Hann er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld eða opinber gjöld. 

 Hann stendur í nauðungarsamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 Hann hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að 
framkvæma verkið að mati verkkaupa. 

 

0.1.4. Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verk þetta felst í frágangi utanhúss með öllu sem því tilheyrir og fram kemur í 
þessum útboðs- og verkskilmálum, verklýsingum og magnskrá. 

Helsu þættir verksins eru: 

 Einangrun og frágangur á ytra byrði veggja þar sem jarðvegur kemur að 

 Einangrun og lerkiklæðning útveggja 

 Einangrun og klæðning gabyon veggja 

 Ísetning glugga og útihurða 

 Frágangur viðsnúins þaks með torfþökum 

 Ísetning þakglugga 

 Ísetning glugga og hurða 

Bjóðendur skulu kynna sér aðstæður og verkstöðu á staðnum áður en þeir 

bjóða í verkið. 

Varðandi boð um kynningarfund er vísað á kafla 0.1.5 

 

Helstu magntölur eru: 

   

MÚRVERK UTANHÚSS   

Viðbótarkostnaður við meðh. sjónsteypu   600 m2    

Múrklæðning m/100 mm ein                 200 m2    

   

TRÉSMÍÐI UTANHÚSS   

Lektur/listar, 34x95 mm, c/c 60 cm       130 m2    

Klæðning á grind, nýtt timbur 25x150 mm  130 m2    

Einangr. 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 254 m2    

Plasteinangr. 125 mm,80 kg/m3, fest m/díbl    121.9 m2    

Vatnsbretti, ál, 1,97 mm                 101 m     
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Gluggaáfellur, litað ál                  324 m     
Klæðning fest gegnum einangrun með 
skrúfum 130 m2    

   

JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS   

Hlíf úr áli á þakniðurföll               3 stk   

   

   

GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR   

Þakgluggar, hringlaga, álrammi 130 cm              3 stk   

Ál og trégl. fastir/opnl., ísetn. eftirá 200 m     

Álhurð einföld m/karmi og hrðarpumpu 5 stk.  

Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu    3 stk.  

Gler+glerjun m/tvöf. K-gleri,(1-2 m2)    147 m2    

Límborði til að þétta með gluggum 200 mm 124 m     

Gustlokun                                10 stk.  

   

   

   

   

LEITA SKAL SÉRSTAKLEGA EFTIR SAMÞYKI VERKKAUPA Á EFTIRFARANDI 

ÞÁTTUM OG LEGGJA FRAM LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA UM EFNI OG 

ÚTFÆRSLU ÞEIRRA 

 Gabion veggur 

 

HITAMYNDTAKA Á VEGUM VERKTAKA 

Verktaki skal leggja fram svokallaðar hitamyndir af þeim stöðum sem hann og 

eða eftirlitsmaður verkkaupa telja ástæðu til. Myndir þessar skulu teknar á 

hitamyndavél af þeim gæðum sem eðlilegt er að gera kröfu um í þessum 

tilgangi og skal hún vera samþykkt af verkkaupa.  Myndir skulu vera teknar af 

manni með kunnáttu á slíka myndatöku. 

 

AÐRAR SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR 

Þessar ábendingar eru ekki tæmandi lýsingar á liðum sem þarf að huga 

sérstaklega að við verkið og skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa 

hafa augun opin fyrir atriðum sem ekki eru nefnd en þurfa að vera í lagi áður en 

verki telst lokið.  Magn og aðferðir við vinnu sem slíkar ábendingar hafa í för 
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með sér, skulu ákvarðast af eftirlitsmanni verkkaupa, en verktaki skal gera 

formlegar athugasemdir við þær ákvarðanir, ef hann telur ástæðu til. 

 

0.1.5. Kynningarfundur 

Kynningarfundur verður haldinn Þann 10. Desember 2016 í Háskólanum í 

Reykjavík. Fulltrúi verkkaupa, Ari Þorleifsson verður á staðnum. 

 

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 verksamningi. 

Form fyrir verksamning er fylgiskjal með 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. 

Ásamt skal verktaki leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir 

verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path 

Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar 

sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun 

þessi verður hluti verksamnings. 

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 
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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. 

 

0.1.7. Framkvæmdatími 

Framkvæmdir mega hefjast strax eftir undirritun verksamnings og skal skila 

fullfrágengnu eigi síðar en 18.júní 2018 

 

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 

 

0.2.1. Verkkaupi 

Nafn:    Aleignir hf                                                    Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Ásbraut 2 

Sveitarfélag:    105 Reykjavík 

Sími:    5869587 

Netfang:    ari@aleignir.is 

Tengiliður:    Ari Þorleifsson                                             Kennitala: 150482-5939 

 

0.2.2. Byggingarstjóri 

 

Nafn:    Jón Arason                                            Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Ásbrekka 34 

Sveitarfélag:    112 Reykjavík 

Sími:    5869589 

Netfang:    Gunnar@regn.is 

 

0.2.3. Ráðgjafar 

ÚTBOÐ 

Nafn:   Kristinn Arnarson                                    Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Menntavegur 1 

Sveitarfélag:    101 Reykjavík 

Sími:    5869587 

Netfang:    Arit08@ru.is 
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BYGGINGARFRÆÐi 

Nafn:   Viggó magnússon                                     Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Menntavegur 1 

Sveitarfélag:    101 Reykjavík 

Sími:    5869581 

Netfang:    viggo@ru.is 

 

ARKITEKT 

Nafn:   Þormóður Sveinsson                                     Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Menntavegur 1 

Sveitarfélag:    101 Reykjavík 

Sími:    5869581 

Netfang:    thormodur@ru.is 

 

HÖNNUÐUR BURÐARVIRKIS 

Nafn:   Eyþór Rafn Þórhallson                                   Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Menntavegur 1 

Sveitarfélag:    101 Reykjavík 

Sími:    5869587 

Netfang:    eyþór@ru.is 

 

HÖNNUÐUR LAGNA OG LOFTRÆSINGAR 
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Nafn:   Karl Hákon Karlsson                                     Kennitala:125478-5898 

Heimilisfang:    Menntavegur 1 

Sveitarfélag:    101 Reykjavík 

Sími:    5869582 

Netfang:    Karl@ru.is 

 

 

 

0.2.4. Eftirlit með verkkaupa 

Eftirlit með þessu verki er á vegum At-ark hf og verður daglegt eftirlit í höndum 

Ara Þorleifssonar. 

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 aðgang og óhindraðan 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. 
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Þetta gildir einnig um útfærslur annarra og fyrirmæli svo sem arkitekta, 

verkfræðinga og byggingarstjóra. 

 

0.3. Útboðsgögn - lög – reglugerðir - staðlar 

0.3.1. Útboðsgögn 

 

Útboðs- og verkskilmálar þessir. 

Verklýsingar. 

Tilboðsblað, tilboðsskrá. 

Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 

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

fram í útboðsgögnum. 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012, með áorðnum breytingum. 

Önnur lög og opinberar reglugerðir, sem varða kunna framkvæmd verksins og 

staðlar og gögn sem vísað er til í ofangreindum gögnum. 

Drög að verktakatryggingu. 

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, skriflega fyrirspurn, sem þarf að hafa borist eigi síðar en 5 dögum fyrir 

opnunardag. Fyrirspurn má einnig senda í tölvupósti 5. dögum fyrir 

opnunardag. 

Svarfestur rennur úr 1 degi fyrir opnunardag. 
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Svar verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn og verður hluti af 

útboðsgögnum. 

 

 

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 á 

minnislykli sem fylgja útboðsgögnum þessum.  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. 

Lög, 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. 

 

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.  
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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 

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

verklýsingar, skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja.  Ekki eru leyfð önnur frávik frá 

stöðlum nema verkkaupi hafi gefið til þess skriflegt leyfi fyrirfram. 

 

0.4. Tilboð 

0.4.1. Gerð og frágangur tilboðs 

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. 

 



Sjóböð við Húsavíkurhöfða 
 

19 
 

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. 

 

0.4.2. Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

 

Sjóböð við Húsavíkurhöfða 

Frágangur utanhúss 

Verðtilboð 

Nafn Bjóðanda 

 

0.4.3. Gildistími tilboðs - tilboðstrygging 

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. 
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0.4.4. Opnun tilboða 

Tilboðum skal skila fyrir: föstudaginn 15.janúar 2016 kl. 14:00 í lokuðu umslagi 

til    At-ark hf, Selvaði 3, 110 Reykjavík 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 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem hann metur hagstæðast og 

uppfyllir kröfur eða hafna þeim öllum. 

Komi til samninga við bjóðanda, verður honum gefinn 5 daga frestur til að 

sannreyna magntölur í tilboðsskránni. 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. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.7 í ÍST 30:2012. 

 

0.4.6. Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs í þetta verk 
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0.5. Greiðslur – Verðgrundvöllur 

0.5.1. Gjöld sem verkkaupi greiðir 

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

 

Hönnunarkostnað verkkaupa 

Kostnað vegna byggingarstjóra 

Eftirlit verkkaupa 

Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmdin hefst 

Byggingarleyfisgjald 

Gatnagerðargjald 

Holræsagjald 

Heimtaugagjald rafveitu 

Heimæðagjald hitaveitu 

Heimæðagjald vatnsveitu 

Mælingargjald 

Skipulagsgjald 

Brunabótamatsgjald 

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 ekki 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.   
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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. Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30.   

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 verði svipaðar öðrum 

svipuðum greiðslum í verkinu. 

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. 

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. 

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

fram, skal verktaki greiða í dagsekt 50.000 kr. á dag að teknu tilliti til 

hugsanlegrar frestunar á skilum sem samkomulag hefur orðið um. 
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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 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. 

Hver reikningur skal lækkaður um 4% sem er geymslufé til tryggingar að 

verktaki ljúki verkinu og skili því í umsömdu ástandi.  Verktaki geri reikning fyrir 

þessu geymslufé í einu lagi þegar verki er lokið og lokaúttekt hefur farið fram.  

Ef greiðslur fyrir verkið verðbætast skal geymslufé þetta verðbætast á sama 

hátt. 

Reikningar verða síðan 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 
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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. 

 

0.5.6. Verðlagsgrundvöllur 

Verkið verðbætist ekki. 

0.5.7. Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í 

einstökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi 

magnaukning meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar 

við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af 

hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til 

framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 

verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í 

kafla . .  Verksa i gur – Verkáætlu . 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting 

við ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi 

verktegund vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig 

rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem 

magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru 

háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund 

ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 

mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 

0.6. Ábyrgðir – tryggingar – ágreiningsmál 

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.    
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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 15% af samningsupphæð.  Form fyrir verktryggingu fylgir 

gögnum þessum.  Tryggingin skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram en 

lækka þá í 5% 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. 

0.6.3. Veðsetningar – eignaréttafyrirvarar 

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. 
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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 

Reykjanesbæ 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 Suðurlands 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 fær til umráða vinnusvæði innan lóðamarka byggingarinnar. 

Vinnusvæði er sýnt á teikningu nr. (99)3.02 í teikningasetti. Verktaki skal sjá til 

þess að ekki stafi hætta af vi usvæði u, sa a ber kafla . .  Öryggi á 
vi ustað . Varða di u ge g i og u hirðu á vi ustað vísast til kafla . .  
U hirða á vi ustað . 

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. 

 



Sjóböð við Húsavíkurhöfða 
 

28 
 

0.7.4. Ljós, hiti, akstur, vélar o.fl. 

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 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 

jú í  Öryggis og heilbrigðisáætlu  fyrir byggi garvi ustaði  se  
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. 
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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 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. 

0.8. Frágangur og gæði verksins 

0.8.1. Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundagerðir 

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 
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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.  

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 

framkvæmdanna og 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 
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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. 

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.   

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. 

Á framkvæmdatíma 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, 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. 
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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 í 

í möppu sem geymd er 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.  

Afrit af samskiptum þessum við byggingaryfirvöld og á staðfestingu yfirvalda á 

iðnmeisturum skal verktaki einnig setja í verkmöppu verksins, sjá einnig lið 

0.8.1. í þessum gögnum. 
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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.    Verki 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. 

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: 

3. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 
o Staðfest yfirlit yfir alla löggilta meistara verksins. 
o Vottorð yfir það efni sem vottað er af yfirvöldum. 
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o Upplýsingar um efni sem notað var og krafist var gagna um. 
o Niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana í verkinu. 
o Ábyrgðarskírteini fyrir allt það efni sem ábyrgð var gefin á. 
o Allar fundargerðir raðað eftir dagsetningum. 
o Afrit af öllum samskiptum sem máli skipta fyrir verkið, sem getur 

t.d. verið í formi afhentra gagna, tölvupósta o.þ.h. 
o Niðurstöður allra úttekta sem krafist hefur verið í verkinu af 

opinberum aðilum. 
o Yfirlýsing um verklok verka allra framangreindra aðila. 
o Yfirlýsing um verklok annarra þátta verksins sem krafist er 

yfirlýsinga um af opinberum aðilum (brunaviðvörunarkerfis, lyftu 
o.þ.h.). 

o Handbók hússins í samræmi við mannvirkjalög og 
byggingarreglugerð. 

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

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.  

  

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 
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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 

0.9.1. Arkitektateikningar 

01-Aðaluppdrættir       

1.XX.00.00  Teikningaskrá  
1.XX.00.01  Afstöðumynd  
1.01.01.01  Grunnmynd  
1.XX.02.01  Útlit  
1.XX.03.01  Snið  
       
02-Verkteikningar       

2.01.01.01  Grunnmynd svæði 1  
2.01.01.02  Grunnmynd svæði 2  
2.01.01.03  Grunnmynd svæði 3  
2.01.01.04  Grunnmynd svæði 4  
2.01.04.01  Laugar  
2.01.04.02  Gufubað  
2.01.04.03  Stigateikning aðkomu  
2.02.04.01  Þakhallaplan sv.1  
2.02.04.02  Þakhallaplan sv.2  
2.XX.02.01  Útlit V og S  
2.XX.02.02  Útlit A og N  
2.XX.03.01  Snið C  
2.XX.03.02  Snið D  
2.XX.03.03  Snið E  
2.XX.04.01  Aðkomurampur  
2.XX.04.01  Verkstaðarteikning 
       

05-Frágangur innanhúss       

5.XX.06.01  Loftaplan-svæði 1  
5.XX.06.02  Loftaplan-svæði 2 
5.XX.07.01  Innihurðayfirlit  
5.XX.09.01  Starfsmannaaðstaða  
5.XX.09.02  Salerni móttöku  
5.XX.09.03  Búningsklefar-kvk  
5.XX.09.04  Þurrksvæði-kvk  
5.XX.09.05  Sturtur-kvk  
5.XX.09.06  Salerni-búningsklefum-kvk  
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5.XX.09.07  Búningsklefar-kk  
5.XX.09.08  Þurrksvæði-kk  
5.XX.09.09  Sturtur-kk  
5.XX.09.10  Afgreiðsla-bar  
5.XX.09.11  Skóhirslur 
    
    
07-Frágangur utanhúss       

7.XX.03.01  Útveggir og skyggni-lóðrétt deili  
7.XX.03.02  Gluggar og hurðir-lóðrétt deili  
7.XX.03.03  Þakfrágangur-lóðrétt deili  
7.XX.03.04  Ofanljós-lóðrétt deili  
7.XX.03.05  Veggir,gluggar og hurðir-lárétt deili  
7.XX.04.01  Glugga- og útihurðayfirlit  
7.XX.04.02  Glugga- og útihurðayfirlit  

 

 

1. Aðstöðusköpun 

1.0. Almenn atriði 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, starfsmannahaldi 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 

þá er hann þarfnast við mælingar sínar. Verktaki ber þó einn ábyrgð á þeim og 

aðgerðarleysi og vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri ábyrgð.  

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

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

einstökum verkhlutum.  

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

viðkomandi gagna.  

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

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

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

byggingarhluta skemmdum eða annað í næsta nágrenni við verkið sé þess þörf. 
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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.  

Aðkoma að vinnusvæðinu verður frá Mávabraut og fær verktaki til afnota 

bílastæðið við vesturhliðina undir vinnuskúra, salerni, sorp o.þ.h. Verkkaupi sér 

um að setja upp bráðabirgðaskúra eftir þörfum. Verktaki skal sjá til þess að ekki 

stafi hætta af vinnusvæðinu. 

 

1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

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

Þar skal vera nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, verkstjóra og 

eftirlitsmann til að athafna sig við sína vinnu, með nauðsynlegum húsgögnum. 

Aðstaða þessi skal vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og 

byggingarreglugerð. 

Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir 

framkvæmd verksins, bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns- og 

hitunarkostnað á meðan á framkvæmdum stendur.      

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

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

framkvæmdum sínum með tilliti til þess. 

Verktaki skal fjarlægja alla sína aðstöðu í verklok, þrífa eftir sig og gera 

við hugsanlegar skemmdir sem hann hefur valdið á verktímanum, ef það hefur 

ekki þegar verið gert á þeim tíma. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó tölum í þeim einingum sem fram kemur í magnskrá. Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við aðstöðuna, svo sem 

vinna, efni, aðflutningar, brottflutningar, förgun og rýrnun o.s.frv., nema annað 

sé tekið fram. Einnig rafmagn og hiti og rekstur vinnusvæðisins að öðru leyti og 

rekstur aðstöðunnar á meðan á verki stendur. 
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7. Frágangur utanhúss 

7.1  Múrverk utanhúss 

7.1.0. Almennt 

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 verkkaupa 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. 

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem 

verkkaupi samþykkir. Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við einstaka liði, 

gildir sú lýsing fyrir þann lið. 

Ef eitthvað er á þeim fleti sem múrverkið nær til, sem þarf að fjarlægja vegna 

verksins, eða undirbúa flötinn á annan hátt, þannig að verkið verði í lagi að því 

loknu, þá skal það reiknað með í einingarverði verksins, nema um sé að ræða 

sérlið í verkinu. Einnig skulu allar misfellur, brúnir, raufar o.þ.h. vera innifaldar í 

einingarverði, nema slíkt komi fram sem sérliðir í verkinu. 
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7.1.1. Meðhöndlun munstursteypu 

Vanda skal sérstaklega til uppsláttar og steypuvinnu við sjónsteypu til að 

forðast skemmdir í yfirborði á steypta fletinum. Hreinsa skal sementshúð af 

steyptum fletinum með vatni, eftir að steypa hefur náð a.m.k. 20 MPa 

þrýstiþoli. Hvergi mega koma fram rendur eða skellótt áferð á yfirborði. Ekki má 

háþrýstiþvo flötinn þannig að yfirborð hans verði gljúpt og skal kalla til 

eftirlitsmann við upphaf verks þessa til að meta hvenær hæfilegri hreinsun er 

náð. 

Bera skal tvær umferðir af sílikon baseraðri vatnsfælu , á flötinn, 

rúmmmálsþurrefni 40%, minnnst 0,4 l/m2 í hvorri umferð. Flöturinn skal vera 

hreinn og þurr þegar efnið er borið á og ekki má þá vera sól eða rigning og 

lofthiti ekki undir 5°c. Flöturinn skal þorna vel á milli umferða. Lárétta og lítt 

hallandi fleti skal sílanbera ríkulega. Fari mónósílan á gler, ál, tré eða á aðra þá 

staði sem ekki á að bera efnið á skal hreinsa það með spritti eða öðrum þar til 

gerðum hreinsiefnum. 

7.1.2. Múrhúðun lauga 

 

7.2. Trésmíði utanhúss 

7.2.0. 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 sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til 

um, skal hann tilkynna það verkkaupa þegar í stað til nánari ákvörðunar. 
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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, einnig á milli steinsteypu og hluta úr áli og stáli.  

Timburklæðning: 

Timburklæðning er lerki (l: Larix siberica) skal vera valið og án galla sem 

rýrt geta styrk eða endingu efnisins. Allt tré sem notað er skal vera 

sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra kvista. Ekki mega vera margir 

stórir kvistir í sama þversniði, né heldur mega sjást merki um rot, sveppi 

eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo að 

samsetningar, festingar o.fl. sé hægt að útfæra á réttan hátt. 

Klæðningarborð veggja og lofta skulu ávalt standast á 

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. 

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem 

verkkaupi samþykkir 

Asfaltpappi: 

Undir neðra lag dúks, á flötum og köntum, skal ávallt koma grunnur, 

sem viðurkenndur er af framleiðendum dúks, magn grunns á m2 er 

samkvæmt framleiðanda. Sýnilegur dúkur skal þola geislun sólar. 

Nota skal trefjastyrktan þakpappa og skal hann uppfylla ISO 9001 

gæðastaðal. Hann skal jafnframt vera vottaður af Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands (NMÍ) og uppfylla eftirtalin skilyrði: 

 

Yfirpappi 

Rifstyrkur N pr 5 cm langsum / þversum 900/575 
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Brotlending % langsum / þversum 40/50 

Rifstyrkur N langsum / þversum 50/50 

Naglrifstyrkur N langsum / þversum 275/235 

Götunarstyrkur N 750 

Rakamótsaða Z 2000 

Þykkt mm 4,7 

 

Undirpappi 

Rifstyrkur N pr 5 cm langsum / þversum 900/625 

Brotlending % langsum / þversum 27/30 

Rifstyrkur N langsum / þversum 50/50 

Naglrifstyrkur N langsum / þversum 325/475 

Götunarstyrkur N 750 

Rakamótsaða Z 2000 

Þykkt mm 3 

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

Hafa skal einangunina sem mest í heilum plötum og skulu kantar vera 

óskemmdir. 

7.2.1. Frágangur asfaltsdúks á útveggi að jarðvegi 

Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá NMÍ yfir 

þann pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum 

framleiðanda að fullu. 

Raka- og vatnsþéttilag á vegg að jarðveg skal vera asfaltbundið. Asfaltið 

skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn 

SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi 

skal vera 8 - 10 kg/m². 

Þéttilagið skal vera byggt upp af tveimur lögum af asfaltdúk, sem 

heilsoðinn er saman með eldi. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er 
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fullkomins árangurs við suðu þannig að hvergi séu blettir sem ekki hafi 

soðist saman. 

Steypta fleti þar sem dúkur heillímist á skal grunna með viðeigandi grunni 

sem framleiðandi dúksins leggur til. Bæði þéttilög skulu liggja samsíða 

hallastefnu flatarins þannig að vatn eigi greiðari leið að niðurföllum. 

Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið 

fer niður fyrir 3 °C. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna dúk, sem ekki 

uppfyllir allar kröfur sem nota á við þessar aðstæður. Einungis 

kunnáttumenn mega vinna við dúklögn og gerðar eru miklar kröfur um 

vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem dúkverktaki hefur 

unnið við krefjist eftirlitsmaður verkkaupa þess. Þar sem unnið er með 

opinn eld skal hafa tiltæk slökkvitæki af viðurkenndri gerð og ekki má 

vera meira en eitt ár frá síðustu skoðun tækjanna 

7.2.2. Frágangur útveggja að jarðvegi 

Sjá teikningar 07.XX.03.01, 07.XX.03.03 

Uppbygging veggjar skal vera með eftirfarandi hætti: 

• Tvöfallt lag af asfaltbundnum dúk 

• Takkadúkur 

• EPS plasteinangrun 125mm 

• Drenandi grús, amk 500mm frá vegg að ofanverðu 

Takkadúkur: 

Takkadúkur er lagður að veggjum eins og sem fram kemur á teikningum 

og í magntölum. Dúkurinn er lagður með takkana að yfirborði steypu. 

Þess skal gætt að búið sé að ganga frá yfirborði flatar áður en dúk er 

komið fyrir. 

Einangrun: 

Einangrun skal vera EPS einangrun 24 kg/m3 eftir því sem fram kemur í 

magnskrá. Einangun skal vera þannig að hún liggi alls staðar fast við 

takkadúk og hvergi myndist holrými. Þrýsta skal plötum þétt saman á 

samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 

einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum. Vanda skal sérstaklega 
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alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi 

myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  

Gera skal ráð fyrir að meðaltali 4 dýflum í hverja plötu (60x1200 mm.) 

eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Díblum er skotið í vegg eða 

borað fyrir þeim. Yfirborð flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og 

yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana. Á mjóum flötum 

skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 

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 og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir 

þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef umer að ræða. 

 

7.2.3. Frágangur útveggja með lerkiklæðningu 

Sjá teikningar 7.XX.03.01, 7.XX.03.02, 7.XX.03.05 

Uppbygging veggjar skal vera með eftirfarandi hætti: 

• Álupphengikerfi ásamt einangrun 

• Vatnsheldur öndunardúkur, Sd gildi 0,1 eða minna, 

 dúkur skal þola sólarljós. 

• Álleiðarar með öndunargötum, 25mm loftbil 

• Lerkiklæðning 

Liður þessi nær til einangrunar og lerkiklæðningar ásamt undirkerfi á 

steypta útveggi, efnis og uppsetningar.  

Álleiðarakerfi: 

Veggfestingar/Vinklar eru festir á vegginn með 8x72 mm 

heitgalvaniseruðum múrboltum. Múrbolta eru hertir um 35-40 kN. Setja 

skal tjörupappa undir allar veggfestingar. 

Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum. Leiðarar eru festir við 

veggfestingar með ryðfríum borskrúfum, 4,2x19 mm. Á hvern leiðara skal 
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setja einn fastan punkt en alla hina hreyfanlega til að hindra ekki 

þensluhreyfingar álsins. (Hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir 

hreyfanlega punkta á veggfestingum). Leiðarar skulu vera sléttir við 

steinull að utanverðu. 

Einangrun: 

Einangrun skal vera 125mm steinullareinangrun, 80 kg/m3 eftir því sem 

fram kemur í magnskrá. Einangun skal vera þannig að hún liggi alls staðar 

fast við vegg og hvergi myndist holrými. Þrýsta skal plötum þétt saman á 

samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 

einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum. Vanda skal sérstaklega 

alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi 

myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  

Gera skal ráð fyrir að meðaltali 4 dýflum í hverja plötu (60x1200 mm.) 

eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Díblum er skotið í vegg eða 

borað fyrir þeim. Yfirborð flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og 

yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana. Á mjóum flötum 

skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 

Öndunardúkur og Álleiðarar: 

Utan á einangrun og leiðara kemur vatnsheldur öndunardúkur af 

viðurkenndri gerð sem festist með álleiðurum með öndunargötum. 

Að neðan, þar sem klæðning endar, skal setja U-skúffu úr gataplötu úr áli 

til loftunar milli klæðningar og einangrunar og til festingar flasningar.  

Viðarklæðning: 

Viðarklæðning skal vera íslenskt lerki samkvæmt magnskrá og 

sérteikningum. Borðin séu bein, húsþurr og laus við stóra kvisti og aðra 

galla. Timburborð eru fest á álundirkerfi með ryðfríum borskrúfum, 

undirsinkuðum, sjálfsnarandi. Gæta skal þess að kafreka ekki skrúfur 

heldur skal yfirborð þeirra vera slétt með yfirborði viðar. Að öðru leiti 

skal við uppsetningu klæðningar fylgja leiðbeiningum á teikningum. 

Athuga skal að ef teikningar gera ráð fyrir öðrum stærðum eða festingum 

en hér koma fram þá ráða þau fyrirmæli. 

Mál skulu tekin á staðnum. 

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

loknu.Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningarog kostnaður vegna förgunar, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihaldaverkpalla ef ekki er gert ráð fyrir 

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

7.2.4. Frágangur útveggja með gabion klæðningu 

Sjá teikningar 7.XX.03.01, 7.XX.03.05 

Liður þessi nær til einangrunar og gabionklæðningarkerfis á steypta 

útveggi, efnis og uppsetningar samkvæmt teikningum og verklýsingu 

þessari.  

Uppbygging veggjar skal vera með eftirfarandi hætti: 

• Tvöfallt lag af asfaltbundnum dúk 

• EPS plasteinangrun 125mm 

• Gabion veggjakerfi, heitgalvanhúðað, styrkt stálnet, fyllt með 

sjávarmöl, 40-100mm 

Einangrun: 

Einangrun skal vera EPS einangrun 24 kg/m3 eftir því sem fram kemur í 

magnskrá. Einangun skal vera þannig að hún liggi alls staðar fast við 

takkadúk og hvergi myndist holrými. Þrýsta skal plötum þétt saman á 

samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 

einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum. Vanda skal sérstaklega 

alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi 

myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  

Gera skal ráð fyrir að meðaltali 4 dýflum í hverja plötu (60x1200 mm.) 

eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Díblum er skotið í vegg eða 

borað fyrir þeim. Yfirborð flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og 

yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana. Á mjóum flötum 

skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 

Gabion kerfi: 

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, 
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vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir 

þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef umer að ræða. 

 

7.2.5. Klæðning undir þakkant 

Sjá teikningu 7.XX.03.01 

Liður þessi nær til einangrunar og lerkiklæðningar ásamt undirkerfi neðan 

á þakkant.  

Viðarklæðning skal vera íslenskt lerki samkvæmt magnskrá og 

sérteikningum. Borðin séu bein, húsþurr og laus við stóra kvisti og aðra 

galla. Timburborð eru fest á álundirkerfi með ryðfríum borskrúfum, 

undirsinkuðum, sjálfsnarandi. Gæta skal þess að kafreka ekki skrúfur 

heldur skal yfirborð þeirra vera slétt með yfirborði viðar. Að öðru leiti 

skal við uppsetningu klæðningar fylgja leiðbeiningum á teikningum. 

Veggfestingar/Vinklar eru festir á vegginn með 8x72 mm 

heitgalvaniseruðum múrboltum. Múrbolta eru hertir um 35-40 kN. Setja 

skal tjörupappa undir allar veggfestingar. 

Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum. Leiðarar eru festir við 

leiðara í lofti með ryðfríum borskrúfum, 4,2x19 mm.  

Einangrun: 

Einangrun skal vera steinullareinangrun eftir því sem fram kemur í 

magnskrá. Einangun skal vera þannig að hún liggi alls staðar fast við 

takkadúk og hvergi myndist holrými. Þrýsta skal plötum þétt saman á 

samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á 

einangrunarplötunum skarast á miðjum plötum. Vanda skal sérstaklega 

alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi 

myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  

Gera skal ráð fyrir að meðaltali 4 dýflum í hverja plötu (60x1200 mm.) 

eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Díblum er skotið í vegg eða 

borað fyrir þeim. Yfirborð flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og 

yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana. Á mjóum flötum 

skal víxla töppum þ.e. að aldrei verði færri en tvær raðir tappa. 
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Mál skulu tekin á staðnum. 

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 flutningarog kostnaður vegna förgunar, nema annað sé 

tekið fram. Þá skulu verðin innihaldaverkpalla ef ekki er gert ráð fyrir 

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

 

 

7.3. Frágangur þaks 

7.3.0. Almennt 

Verktaki skal sjá um einangrun þaks, niðurföll, rennur, niðurfallsrör, lögn 

þakpappa og fylgihluta, loftunargrind á steinullareiningar og lerkiklæðningu á 

þök samkvæmt teikningum og sérlýsingu hér á eftir. 

Uppbygging þaks skal vera með eftirfarandi hætti: 

 Tvöfallt lag af asfaltbundnum þakdúk 

 Þrjú lög af EPS plasteinangrun 100+50+100 (samtals 250mm) 

 Takkadúkur með plássi fyrir vatnsforða,sérstaklega ætlaður til 

notkunar undir torf 

 Jarðvegsdúkur,sérstaklega ætlaður til notkunar undir torf, tvöfallt 

lag. 

 Lynghagatorf, tvö lög, jarðvegsþekja sem líkust jarðvegsþekju í 

nágrenninu 

 

Asfaltpappi: 

Undir neðra lag dúks, á flötum og köntum, skal ávallt koma grunnur, sem 

viðurkenndur er af framleiðendum dúks, magn grunns á m2 er samkvæmt 

framleiðanda. Sýnilegur dúkur skal þola geislun sólar. 
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Nota skal trefjastyrktan þakpappa og skal hann uppfylla ISO 9001 gæðastaðal. 

Hann skal jafnframt vera vottaður af Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) og 

uppfylla eftirtalin skilyrði: 

 

Yfirpappi 

Rifstyrkur N pr 5 cm langsum / þversum 900/575 

Brotlending % langsum / þversum 40/50 

Rifstyrkur N langsum / þversum 50/50 

Naglrifstyrkur N langsum / þversum 275/235 

Götunarstyrkur N 750 

Rakamótsaða Z 2000 

Þykkt mm 4,7 

 

Undirpappi 

Rifstyrkur  N pr 5 cm langsum / þversum 900/625 

Brotlending  % langsum / þversum  27/30 

Rifstyrkur  N langsum / þversum  50/50 

Naglrifstyrkur N langsum / þversum  325/475 

Götunarstyrkur N     750 

Rakamótsaða Z     2000 

Þykkt   mm     3 

 

Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá NMÍ yfir þann 

pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda að fullu. 

Raka- og vatnsþéttilag á viðsnúið þak skal vera asfaltbundið. Asfaltið skal vera 

blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn SBS skal vera 

a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera 8 - 10 

kg/m². 
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7.3.1. Vatnsþétting og einangrun 

Sjá teikn. 07.XX.03.04 

Verktaki skal sjá um einangrun þaks, niðurföll, niðurfallsrör, lögn 

þakpappa og fylgihluta samkvæmt teikningum og sérlýsingu hér á eftir. 

 

Þéttilagið skal vera byggt upp af tveimur lögum af asfaltdúk, sem 

heilsoðinn er saman með eldi. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er 

fullkomins árangurs við suðu þannig að hvergi séu blettir sem ekki hafi 

soðist saman. 

Steypta fleti þar sem dúkur heillímist á skal grunna með viðeigandi 

grunni sem framleiðandi dúksins leggur til. Bæði þéttilög skulu liggja 

samsíða hallastefnu flatarins þannig að vatn eigi greiðari leið að 

niðurföllum. 

 

Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið 

fer niður fyrir 3 °C. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna dúk, sem ekki 

uppfyllir allar kröfur sem nota á við þessar aðstæður. Einungis 

kunnáttumenn mega vinna við dúklögn og gerðar eru miklar kröfur um 

vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem  

dúkverktaki hefur unnið við krefjist eftirlitsmaður verkkaupa þess. Þar 

sem unnið er með opinn eld skal hafa tiltæk slökkvitæki af viðurkenndri 

gerð og ekki má vera meira en eitt ár frá síðustu skoðun tækjanna. 

 

Áferð steyptrar plötu: 

Áferð/yfirborð hallandi þakplötu skal vera glattað. 
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Verktaki skal leggja þakpappa ofan á steyptar plötur, upp á aðliggjandi 

þakkanta (sjá teikningu 07.XX.03.04. Steinsteypa þarf að vera hörnuð og 

þurr áður en pappalögn hefst. Yfirborð plötu skal vera í þeim endanlegu 

höllum sem uppgefnir eru á hallateikningu hönnuða og mega engar 

pollamyndanir vera. Dældir mega ekki vera dýpri en 5 mm ef mælt er 

með 2500 mm réttskeið. Yfirborð skal vera slétt og án steypuhreiðra, 

steypuslamms og hola með skörpum köntum. 

Allar brúnir og kverkar skulu vera fasaðar þannig að pappi leggist hvergi 

að skarpri brún í kverkar. Í kverkum þakkanta skal leggja þríkantslista. 

Þakpappi er límdur upp á þakkant og klemmdur með klemmulista í kítti í 

sömu hæð og endanleg hæð torfs og toppfyllt með viðurkenndu kítti. 

Verktaki skal ganga frá öllum þéttingum við niðurfallsbrunna. 

 

Einangrun: 

Varmaeinangrun þaka skal vera í samræmi við byggingareglugerð. U-

gildi þaka skal ekki vera hærra en 0,20 W/m² °C, reiknað gildi þaka. 

 

Einangrun skal vera sérstaklega til þess gerð að nota við þakgerð sem 

hér um ræðir -viðsnúið þak. Einangrunin skal vera minnst 250 mm þykk 

og þola minnst 300 kPa álag skv. staðli ISO 844, SS169534. 

Einangrunina skal leggja jafnt yfir allan þakflötinn í a.m.k. tveimur lögum 

sem víxlleggist og skulu lögin skarast til hálfs við öll samskeyti. Að öllu 

leiti skal leggja og ganga frá einangruninni samkvæmt fyrirmælum 

framleiðanda hennar. 

 

Þakeinangrun skal vera þrýstieinangrun (Exruded polystyrene einangrun 

XPS) min 300 kPa. Hámarks rakadrægni sé 0,1% vol. Plöturnar skulu vera 
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með nót og tappa allan hringinn og leggjast í þremur lögum, 250mm. 

Plötuskil milli laga skulu ávalt skarast um hálfa plötu. 

 

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 við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 

vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna 

afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram 

 

7.2.3 Þakniðurfallsbrunnar 

Sjá teikningu 07.XX.03.03. 

Koma skal fyrir þakniðurfallsbrunnnum sbr. teikningar. 

Þakniðurfallsbrunnar skulu vera af viðkenndri og vottaðri gerð. Verktaki 

skal leggja inn til eftirlitsmanns verkkaupa upplýsingar um 

þakniðurfallsbrunna til samþykkar.  

Niðurföll á viðsnúnu þaki skulu vera með götuðum hólk, sem nær frá 

þakniðurfalli og upp fyrir yfirborð þaks, hólkurinn skal vera úr ryðfríu efni. 

Hann nær 50 mm yfir endanlegt yfirborð þakflatar með áfestu loki á 

endanum. Í kring um hólkinn komi malarbeð, 200mm út frá hólkinum. 

Þakniðurfallsbrunnar tengist við niðurfallsstofn 70 mm pottjárnsrör sem 

staðsett eru innanhúss. Setja skal niðurföll eins og yfirlitsuppdráttur um 

niðurföll segir til um. Þegar niðurfall hefurverið tengt frárennsli skal þétta 
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úrtak í steypu með uretanfrauði. Dúkurinn sem fylgirniðurfallinu skal 

soðinn við þakdúkinn.  

Greitt verður fyrir fjölda niðurfallsbrunna í stykkjum. Innifalið í 

einingarverði skal vera öll vinna og efni til verksins þ.m.t. fylling í úrtak 

með sandsteypu eftir afréttingu niðurfalls, tenging við niðurfallsstofn, 

sérsmíðaður og ísettan gatahólk ásamt einangrun undir niðurfall. 

Frágangur og vinna við þéttingu þakdúks við þakbrunn fylgir þakfrágangi. 

 MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í stykkjum mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn 

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

flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 

rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram 

 

7.2.4 Lagning torfs ásamt undirlagi 

Sjá teikningu 07.XX.03.03. 

Leggja skal úthagatorf ásamt undirlagi samkvæmt teikningum og 

sérlýsingum hér á eftir. 

Undirkerfi torfs, þ.e. takkadúkur og jarðvegsfilt, skal vera viðurkennt kerfi 

til notkunar undir torf.  

Takkadúkur, sérstaklega ætlaður til notkunar undir torf, með plássi fyrir 

vatnsforða, er lagður yfir einangrun skv. leiðbeiningum framleiðanda. 

Dúkur skal lagður þannig að þar sem samskeyti skarast skal dúkur sem er 

ofar í hallandi fleti leggjast yfir þann sem er neðar. 
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Jarðvegsfilt sértstaklega ætlað til notkunar undir torf skal lagt yfir 

takkadúk skv. leiðbeiningum framleiðanda. Dúkur skal lagður þannig að 

þar sem samskeyti skarast skal dúkur sem er ofar í hallandi fleti leggjast 

yfir þann sem er neðar. 

 Torfþökur skulu lagðar í tveimur lögum og skulu samskeyti þeirra 

skarast. Torf skal lagt yfir og að aðliggjadi jarðveg fyrir utan þakið þannig 

að jarðvegsþekjan geti sameinast í einu samfelldu yfirborði.  

 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 við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 

vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna 

afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram 

 

7.4. Járn- og blikksmíði 

7.4.0. Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki 

kynna sér þær áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við 

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

taka þurfi 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. 
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Almenna reglan er að allt járn utanhúss skal heitgalvanhúða og skal þá styðjast 

við eftirfarandi flokkun. 

JÁRNSMÍÐI 

Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2. Stál 

skal vera í gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. 

Nota má önnur efni og hluti en fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg 

og verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni 

og tæki sem verkkaupi samþykkir og skila góðri og faglegri vinnu og ætíð skal 

þess gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. 

Efni og festingar sem á að mála/galvanhúða, skal slípa áður en 

málun/galvanhúðun hefst, svo að engar skarpar brúnir séu, og engin 

suðusamskeyti sjáist. 

Að allri málmsmíði sem unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa 

fullan aðgang til eftirlits hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Rafsuður skulu 

unnar af mönnum með fullgild réttindi til slíkrar vinnu og skal verktaki leggja 

fram vottorð þar að lútandi fari eftirlitsmaður fram á það. 

Allt yfirborð stálvirkis skal vandlegs sandblásið samkvæmt flokki Sa 2,5 í 

samræmi við Þýskan staðal DIN 55928, þar sem allt ryð og skel skal vandlega 

fjarlægt. Við sandblástur skal nota þveginn og þurran kvartssand, kornastærð 

0,5 - 1,2 mm, eða stálsand 50%, 0,75 mm, 25% 0,50 mm og 25% 0,30 mm. 

Stálvirki úti skal heitgalvanhúða með þykkt eins og fram kemur hér á eftir, 

nema annað sé tekið fram á teikningum og skal galvanhúðun fara fram eftir að 

allri smíði, borun og beygingu stálhlutanna er lokið. 
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Galvanhúðun og þykktarmæling á húðun skal vera eftir ISO 1459, 1460 og 1461. 

Þykkt á heitgalvanhúðun skal vera 80 µm að lágmarki og skal verkkaupa gefinn 

kostur á að sannreyna að þeirri kröfu sé fullnægt. 

Stálvirki inni skal grunnað með ryðvarnargrunni, nema annað sé tekið fram á 

teikningum og málað með tveimur umferðum af lakkmálningu. 

Lágmarksþykkt tæringarvarna skal vera í samræmi við eftirfarandi flokkun, sjá 

einnig ÍST EN 

ISO 12944-2. 

Tæringarflokkur 1 

Aðstæður: Lágmarks tæringarhraði, t.d. óupphitað þurrt rými. 

Tæringarvörn: Rafsinkhúðun eða málning. 

Tæringarflokkur 2 

Aðstæður: Óupphitað rakt rými eða úti þar sem lítil selta og raki er . 

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 50 my. 

Tæringarflokkur 3 

Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta er lítil, t.d. inn til lands 

norðan- og austanlands. 

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my. 

Tæringarflokkur 4 

Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru allmikil. 

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my þar sem ekki er 

unnt að ná 115mm sinkþykkt skal mála ofan á sinkhúðina. 
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Málningarþykkt sé a.m.k. 100-150 my og heildarþykkt tæringarvarna um 

200 my 

Tæringarflokkur 5 

Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru veruleg og/eða 

tærandi lofttegundir eða efni eins og SO2 (brennisteinsoxið) eða H2S 

(brennisteinssúlfíð) eru til staðar. 

Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my og málning ofan á 

sinkhúðina 150-200 my þykk. Heildarþykkt tæringarvarna um 265-365 

my. 

 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum þessum, séu þau sambærileg 

og ef verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd 

efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. 

 

7.4.1. Handrið i laugar 

Sjá teikningu 02.XX.04.01 

Handrið í laugar skulu vera úr 316 ryðfríu stáli. Handriðin skulu vera 50mm rör 

og á meðalhæð frá tröppunefi upp á handrið að vera 850mm. Á þeim enda sem 

festist utan á laugar er soðið 10mm flatstál úr sölu stálgerð á handriðið 

innanvert. Göt fyrir festingar skulu vera 6 talsins. Handriðið er fest með 

14x120mm ryðfríum múrboltum eins og sést á teikningum. Á neðri enda 

handriðs er soðinn hringlaga platti úr flatstáli, sömu gerðar og handrið, 140mm 

í þvermál með 6 götum fyrir festingar. Handrið er fest með 14x120mm 

múrboltum eins og sýnt erá teikningum.  
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í metrum mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera 

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

og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna 

afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram 

 

7.4.2. Rist við laugar 

Sjá teikningu 02.XX.04.01 

Rist skal vera úr veðrunarstáli, A242 eða A588. Rist er mótuð á staðnum eftir 

uppsteypu lauga. Kanntur er soðinn á og allar brúnir mýktar. Lengd einstakra 

hluta ristar skal ekki fara undir 800mm og ekki yfir 1400mm. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í metrum mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 

einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera 

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

og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna 

afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram 

 

7.5. Gluggar, gler og útihurðir 

7.5.0. Almennt 

Sjá teikningar 07.XX.04.01, 07.XX.04.02, 07.XX.03.02 og 07.XX.03.05. 
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Gluggar og hurðir skulu vera úr áli og vera verksmiðjuframleiddir frá 

viðurkenndum framleiðanda. Kerfið skal vera vottað af NMÍ. Stærð á 

gluggum, glerveggjum og hurðum kemur fram á teikningu 07-XX-04-01 

og 07-XX-04-02. 

Verktaki skal leggja fram útreikninga vindálags á gluggum og hurðum. 

 

Álgluggarnir smíðist úr gluggakerfi með 50 mm breiðum prófílum. 

Álkerfi glugga og hurða skal vera með rofinni kuldabrú og skal hafa 

samtengt drenkerfi fyrir lóðrétta og lárétta prófíla. Glugga- og 

hurðaeiningar skal setja í eftirá. Seljandi glugga- og hurðakerfis skal sýna 

fram á að allt efni til smíði og frágangs, sé vottað og uppfylli ISO 9001 

gæðastaðal sem og íslenskar gæða og álagskröfur. U-gildi glugga skal ekki 

vera hærra en 2,0 (W/m²K). 

 

Verktaki skal sjá um að verja glugga og hurðir frá því að efnið kemur á 

staðinn og þangað til heildarverki er lokið.  

Farið skal vandlega eftir leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða, þannig 

að uppsetning þéttingar og endanlegur frágangur verði gallalaus. Þessa 

vinnu skal framkvæma af iðnaðarmönnum sem hafa reynslu af ísetningu 

álglugga og hafa kynnt sér gögn framleiðanda til hins ítrasta. Verktaki skal 

leggja fram útreikninga sem staðfesta umbeðnar álagskröfur samkvæmt 

byggingarreglugerð. 

 

Engar festingar skulu vera sýnilegar eftir lokafrágang. Notkun festifrauðs 

til ísetningar hurða og / eða glugga er óheimil. 
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Karmarnir festist í stein með vinklum og múrboltum í stein. Vinklar eru 

skrúfaðir í karma. Festingar ákvarðist af verkfræðingum í samræmi við 

kröfur í verklýsingu hér að framan. 

Engar raflagnir fyrir opnanir mega vera sýnilegar. 

Glugga- og hurðahandföng ásamt lömum skulu vera úr ryðfríu stáli. 

Þétta skal milli steypu og glugga og hurða með þar til gerðum þéttidúk, 

steinullartróði, þéttipylsum og viðeigandi kítti (rakaþétt að innan og 

rakaopið að utan. Gerð festinga og fjölda skal bera undir eftirlitsmann til 

samþykktar áður en vinna hefst. Varast skal sérstaklega vel að 

mismunandi málmar mindi ekki rafspennu og komist ekki í snertingu við 

hvorn annan. 

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.  

Álefni: 

Allt álefni skal uppfylla efnisstaðla viðurkennds framleiðanda sem hafi 

vottun ISO 9001 og vera úr málmblöndu AlMgSi 0,5 F22. Allir álprófílar og 

allt annað sýnilegt ál tilheyrandi álgluggakerfi skal vera naturanódiserað í 

verksmiðju, gluggalistar, karmar, póstar og útopnanleg gluggafög. Ál skal 

þola mikla seltu í umhverfi.  

Litur áls er RAL 9005 
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Gler: 

Allt gler í gluggum skal vera 1. flokks glært tvöfalt k-einangrunargler með 

amk. 10 ára verksmiðjuábyrgð. Verktaki skal reikna glerþykktir eftir 

álagsforsendum. Verkkaupi skal samþykkja glerið. Minnsta glerþykkt er 

þó 4mm.  

Gler merkt öryggisgler á teikningum skal vera hert gler í báðum 

glerjum til varnar skurðarslysum. Öryggisgler þakglugga skal vera 

samlímt, hert öryggisgler til fallvarnar. Glerjun og glerísetning sé í 

samræmi við leiðbeiningar glugga og glerframleiðanda. 

Álagsstaðlar: 

Glugga og gler skal hanna í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. 

Vindálagið á glugga og gler skal metið af verktaka. Formbreyting á 

gluggakörmum skal vera í samræmi við flokk A í Byggingarreglugerð. 

Formbreyting á gleri skal ekki vera meiri en L/150 þar sem L er styttri 

haflengd rúðu. Verktaki skal leggja burðarþols útreikninga af gluggum og 

gleri inn til verkfræðistofu til samþykktar. Verktaki leggur síðan áritaðar 

teikningar sínar inn til byggingafulltrúa. 

 

Glerjun: 

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 áður en múrhúðun útveggja er að fullu 

lokið, ef það er um að ræða, skal hann gera nauðsynlegar ráðstafanir til 

að verja glerið skemmdum. Varðandi þær ráðstafanir skal leita samþykkis 

eftirlitsmanns. Gæta að glerið uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þess 



Sjóböð við Húsavíkurhöfða 
 

62 
 

að lokinni ísetningu og að það sé af viðurkenndri gerð, t.d. K-gler, 

eldvarnargler, öryggisgler o.þ.h. 

Þétting: 

Þétta skal á milli útveggjar og glugga/hurða að utanverðu með þéttipylsu 

og teygjanlegu kítti með nægjanlegri rakahleypni. Að innanverðu skal 

þétta með þéttipylsu og teygjanlegu kítti, þar á milli skal vera 

einangrunartróð. Varast skal að eyðileggja ytri þéttingu þégar tróði er 

komið fyrir innanfrá. Grunna skal undir kíttið með viðeigandi grunni. 

Verktaki og gluggaframleiðandi bera fulla ábyrgð á verkinu varðandi 

lekahættu og fullnaðarfrágang.   

Þéttilistar : 

Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir 

af framleiðanda glugga og/eða hurðakerfis . Þeir skulu geirskornir saman 

á hornum þannig að þeir liggi í sama fleti og myndi samfelda þéttingu. 

Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. 

Þéttilista skal setja saman í samhangandi ræmu umhverfis allt opið 

þannig að ekki myndist rifur milli listanna. Hornasamskeyti skal vanda 

sérstaklega vel. Staðsetning, gerð og allur frágangur er háður samþykki 

eftirlits. 

 

7.5.1. Gustlokun hurða- og gluggaopa 

Öllum gluggaopum skal loka með 0,2 mm byggingarplasti sem strengt er 

á timburgrind og tyllt í gluggaföls. Hurðaropum skal loka með 

krossviðarspjaldi á lömum með læsingu. 

MAGNTÖLUR: 
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Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) og er einn gluggi eða ein hurð 

talin sem eitt stk. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við 

að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig rýrnun, 

afskurður og brottflutningur og förgun efnis að lokinni notkun. 

 

7.5.2. G-01 

Sjá teikningu 07.XX.04.01 

Álgluggi með opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

7.5.3.  G-02 

Sjá teikningu 07.XX.04.01 

Álgluggafasaða með tvöfaldri hurð með rafmagnsopnun. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 
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7.5.4.  G-03 

Sjá teikningu 07.XX.04.01 

Álgluggafasaða með opnanlegu fagi og hurð með rafmagnsopnun. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

 

7.5.5. G-04 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álgluggi. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

7.5.6. G-05 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álgluggafasaða með innopnandi felligluggum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 
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7.5.7. G-06 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álgluggafasaða með opnanlegu fagi og sjálflokandi hurð. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

7.5.8. G-07 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álgluggafasaða með með opnanlegu fagi og sjálflokandi hurð. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

7.5.9. G-08 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Ofanljós, álrammi, hert samlímt gler. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. 

allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, 

opnanleg fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 
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7.5.10. ÚH-01 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álhurð með heilu hurðaspjaldi. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettri hurð. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 

til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, opnanleg 

fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

7.5.11. ÚH-02 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álhurð með gleri, rafmagnsopnun. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettri hurð. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 

til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, opnanleg 

fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

7.5.12. ÚH-03 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álhurð með gleri, rafmagnsopnun. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettri hurð. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 

til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, opnanleg 

fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 
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7.5.13. ÚH-04 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Tvöföld álhurð með heilum hurðaspjöldum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettri hurð. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 

til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, opnanleg 

fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

7.5.14. ÚH-05 

Sjá teikningu 07.XX.04.02 

Álhurð með gleri, sjálflokandi 

MAGNTÖLUR: 

Magn er fjöldi (stk) af ísettri hurð. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna 

til að fullgera þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður, s.s. lamir, opnanleg 

fög, krækjur, stormjárn, rafmagnsopnun, gler og glerjun. 

 

10. Leiðbeinandi tegundaskrá 

10.0. Almennt 

Þessi tegundaskrá tilgreinir tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hönnuðir 

hafa haft til hliðsjónar við hönnun verkefnisins og er ætlað að auðvelda 

bjóðendum að gera sér grein fyrir markmiðum hönnuða. Um tegundaheiti, sem 

vísað er til, gildir að þau eru aðeins dæmi til viðmiðunar og heimilt er að bjóða 

viðkomandi tegund "eða sambærilegt" ef uppfylltar eru kröfur 

verklýsingarinnar. Með þessu er alls ekki verið að skuldbinda bjóðendur til að 

nota það sem tilgreint er. Í þessu sambandi er vísað til laga um opinber innkaup 

frá 31. maí 2001 nr. 94, grein 24, þar sem segir m.a:  
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Í útboðsgögnum skal vöru, þjónustu eða verki lýst eins nákvæmlega og kostur 

er með tækniforskriftum ... Ekki má vísa til vörumerkja, einkaleyfa, gerða eða 

sérstaks uppruna eða framleiðslu án þess að efni samningsins réttlæti slíka 

tilvísun. Ef engin leið er til þess að lýsa efni samnings með tækniforskriftum, 

sem eru nógu nákvæmar eða skilmerkilegar fyrir kaupanda og bjóðendur, er þó 

heimilt að vísa til slíkra atriða, enda fylgi slíkri tilvitnun orðalagið "eða 

jafngildur" eða sambærilegt orðalag.  

Varðandi tegundaskrá verktaka vísast til útboðs- og samningsskilmála, greinar 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir. Allt efni, sem verktaki hyggst nota til verksins, skal 

leggja undir eftirlitsmann til samþykktar. Áður en innkaup á efni fara fram, skal 

afhenda eftirlitsmanni sýnishorn af þeim efnum sem verktaki hyggst kaupa inn 

til verksins. Verktaki skal hafa til taks upprunavottorð eða afrit af efnisnótum 

handa eftirlitsmanni, vegna efnisöflunar til verksins. Ábyrgðartími á efnum og 

einstökum byggingarhlutum er 5 ár, nema annars sé sérstaklega getið. Verktaki 

ber ábyrgð á meðferð efna og eftir því sem við á, tilbúinna byggingarhluta við 

flutning frá birgjum til vinnustaðar og á vinnustað. Enn fremur á skemmdum 

sem þau, eða meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa. Allt efni og 

byggingarhluta skal, eftir því sem við á, verja eða pakka inn með viðunandi 

hætti þannig að það þoli flutning og geymslu á framkvæmdastað án þess að 

verða fyrir hnjaski eða skemmdum. Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi og 

gæta sérstaklega að rakastigi í geymslurými þannig að ekki komist að raki eða 

óhreinindi. 

 

10.1. Efnislýsingar 

Byggingarhluti Gerð/ efni Tegund 

   

7.1.1. Meðhöndlun munstursteypu Sílikon vatnsfæla Mónósílan 40 
7.2.2 Vatnsþétting og einangrun 
þaks Asfaltdúkur-undirdúkur Icopal Base 500G 

 Asfaltdúkur-yfirdúkur Icopal Top 500P 

 Einangrun Roofmate, XPS 24kg/m3 

7.2.3 Þakniðurfallsbrunnar Þakniðurfall, ryðfrítt stál Watts Drainage GRD-640 

7.2.4 Torf ásamt undirlagi Drenundirkerfi torfs Nophadrain 4+1h Drainage System 

7.5.6 G-05 Innopnandi felligluggi Reynaers, Concept Folding 77 

7.2.3 Útveggur með lerkiklæðningu Vatnsheldur öndunardúkur Icopal Windy 
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Tilboðsblað 

 
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Hótel á Hallormsstað, 
samkvæmt 
meðfylgjandi tilboðsskrá: 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 

Tilboðið sundurliðast þannig: 

   Fjárhæð: 

1 Aðstöðusköpun      0 kr. 

7 Frágangur utanhúss      0 kr. 

Heildarfjárhæð tilboðs með vsk:   0 kr. 

 

Staður og dagsetning:                              ___________________________ 

Nafn bjóðanda og kennitala:                  ___________________________ 

Heimilisfang:                                             ___________________________ 

Sími:                                                            ___________________________ 

Bréfsími:                                                     ___________________________ 

Undirskrift bjóðanda:                              ___________________________ 

 

Útboðsnúmer 24390 
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Tilboðsskrá 

 

Sjóböð við Húsavíkurhöfða
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 Aðstöðusköpun
1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 0

Kafli 1 Aðstöðusköpun samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Sjóböð við Húsavíkurhöfða
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk utanhúss
7.1.2 Meðhöndlun sjónsteypu 329 m2 0 0
7.1.3 Múrhúðun lauga 660 m2 0 0

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 0

7.2 Trésmíði utanhúss

7.2.1 Frágangur asfaltsdúks á útveggi að jarðvegi 135 m² 0 0
7.2.2 Frágangur útveggja að jarðvegi 135 m² 0 0

7.2.3 Frágangur útveggja með lerkiklæðningu 130 m² 0 0

7.2.4 Frágangur útveggja með gabion klæðningu 5,3 m² 0 0
7.2.5 Klæðning undir þakkant 102,0 m²

Kafli 7.2 Trésmíði utanh. samtals: 0

7.3 Frágangur þaks
7.3.1 Vatnsþétting og einangrun 650 m² 0 0
7.3.2 Þakniðurfallsbrunnar 2 stk 0 0
7.3.2 Lagning torfs ásamt undirlagi 650 m² 0 0

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.4 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Handrið í laugar 19 lm 0 0
7.3.2 Rist við laugar 36 lm 0 0

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Gustlokun glugga og hurða 13 stk 0 0
7.5.1 G-01 1 stk 0 0
7.5.1 G-02 2 stk 0 0
7.5.1 G-03 1 stk 0 0
7.5.1 G-04 1 stk 0 0
7.5.1 G-05 1 stk 0 0
7.5.1 G-06 1 stk 0 0
7.5.1 G-07 1 stk 0 0
7.5.1 G-08 3 stk 0 0
7.5.1 ÚH-01 1 stk 0 0
7.5.1 ÚH-02 1 stk 0 0
7.5.1 ÚH-03 1 stk 0 0
7.5.1 ÚH-04 1 stk 0 0
7.5.1 ÚH-05 1 stk 0 0

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 0

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Verksa i gur illi verkkaupa                         
og verktaka 

 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 

 

       Verkkaupi:   Jarðsjóböðin hf                  kt. 123456-7890 

      __________________________________________________________________ 

 

      Verktaki: ______________________________________    kt. _________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

1. grein 

Verktaki tekur að sér: 

Aðstöðusköpun og frágang utanhúss fyrir verkkaupa samkvæmt þessum samningi með fylgiskjölum, 
sem nefnd eru og vísað til.    

2.grein 

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum, og almennt góðum hefðum í 
byggingariðnaði. 

Einnig í samræmi við gæðahandbók og öryggishandbók sem verktaki 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 verktaka: 

Kr:  ____________________________________________________________ 

                Segi og skrifa:  __________________________________________________ 

                _______________________________________________________________ 

4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  132,1  stig, desmber 2016 

Verkið verðbætist ekki 
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5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða 
inn á bankareikning verktaka nr:  _________  í  __________________________  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 aðalúttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð 
inn á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga. 

7. grein 

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, afhendir hann verkkaupa 
tryggingu sem nemur 10 % af samningsupphæð. 

Trygging þessi standi þannig þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá um helming og stendur 
þannig í 12 mánuði. 

Tryggingarskjalið skal þannig orðað að verkkaupa sé heimilt að krefjast fjárins að einhverju eða öllu 
leyti án undangengis úrskurðar, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla sem fram koma á verki 
því sem samningur þessi nær til, eða til greiðslu á öðrum kostnaði sem verkkaupi hefur orðið fyrir 
vegna vanefnda verktaka. 

Auk þess hefur verkkaupi tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af 
samningsverðinu. 

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.   Einnig er verktaka óheimilt að veðsetja efni sem ætlað er til 
verksins og verkkaupi hefur greitt fyrir.   Sama gildir um tæki, vélar eða annan þann búnað sem kynni 
að hafa sérstaka þýðingu fyrir framgang verksins, nema með leyfi verkkaupa. 

 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  7.9.2016 

að viðurlögðum dagsektum sem nemi kr. 50.000- 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 Norðurlands 
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Undirskriftir:                                                 _______________________________                              
                                                                       

                                                                         Staður og dagsetning 

 

______________________________             ______________________________ 

Undirskrift verkkaupa                                          Undirskrift verktaka 

 

Vitundarvottar: 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

 

       1. Magnskrá 

       2. Verkáætlun 

       3. Verklýsing 
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Tímaáætlun verks: 
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Sjóböð við Húsavíkurhöfða 
 

Tilboðsblað 

 
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Hótel á Hallormsstað, 
samkvæmt 
meðfylgjandi tilboðsskrá: 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 

Tilboðið sundurliðast þannig: 

           Fjárhæð: 

1 Aðstöðusköpun      4.200.000 kr. 

7 Frágangur utanhúss      51.385.440 kr. 

Heildarfjárhæð tilboðs með vsk:   54.631.440 kr. 

 

Staður og dagsetning:                              ___________________________ 

Nafn bjóðanda og kennitala:                  ___________________________ 

Heimilisfang:                                             ___________________________ 

Sími:                                                            ___________________________ 

Bréfsími:                                                     ___________________________ 

Undirskrift bjóðanda:                              ___________________________ 

Útboðsnúmer 24390 
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Sjóböð við Húsavíkurhöfða

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 Aðstöðusköpun
1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 4.200.000

Kafli 1 Aðstöðusköpun samtals: 4.200.000

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 4.200.000
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Sjóböð við Húsavíkurhöfða

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk utanhúss
7.1.2 Meðhöndlun sjónsteypu 329 m2 2.376 781.704
7.1.3 Múrhúðun lauga 660 m2 4.429 2.923.140

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 3.704.844

7.2 Trésmíði utanhúss

7.2.1 Frágangur asfaltsdúks á útveggi að jarðvegi 135 m² 13.014 1.756.890
7.2.2 Frágangur útveggja að jarðvegi 135 m² 9.488 1.280.880
7.2.3 Frágangur útveggja með lerkiklæðningu 130 m² 22.505 2.925.650
7.2.4 Frágangur útveggja með gabion klæðningu 5,3 m² 25.000 132.500
7.2.5 Klæðning undir þakkant 102,0 m² 12.000 1.224.000

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 7.319.920

7.3 Frágangur þaks
7.3.1 Vatnsþétting og einangrun 650 m² 27.569 17.919.850
7.3.2 Þakniðurfallsbrunnar 2 stk 47.041 94.082
7.3.2 Lagning torfs ásamt undirlagi 650 m² 6.183 4.018.950

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 22.032.882

7.4 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Handrið í laugar 19 lm 126.702 2.407.338
7.3.2 Rist við laugar 36 lm 27.542 991.512

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 3.398.850

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Gustlokun glugga og hurða 13 stk 5.441 70.733
7.5.1 G-01 1 stk 345.800 345.800
7.5.1 G-02 2 stk 1.088.100 2.176.200
7.5.1 G-03 1 stk 1.786.200 1.786.200
7.5.1 G-04 1 stk 1.333.800 1.333.800
7.5.1 G-05 1 stk 1.242.800 1.242.800
7.5.1 G-06 1 stk 2.730.000 2.730.000
7.5.1 G-07 1 stk 1.950.000 1.950.000
7.5.1 G-08 3 stk 232.999 698.997
7.5.1 ÚH-01 1 stk 462.186 462.186
7.5.1 ÚH-02 1 stk 489.037 489.037
7.5.1 ÚH-03 1 stk 489.037 489.037
7.5.1 ÚH-04 1 stk 665.117 665.117
7.5.1 ÚH-05 1 stk 489.037 489.037

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 14.928.944

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 51.385.440


