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1. Inngangur 
 

Eftir að hafa hugsað lengi um hvað ég vildi gera í lífinu ákvað ég, haustið 2012, að skrá mig í 

Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík. Aðrar deildir skólans heilluðu mig ekki og 

ákvað ég því að prófa þetta samhliða námi í málaraiðn við Tækniskólann. Ég lauk náminu 

sumarið 2014 ásamt málaranum en langaði samt sem áður að fara lengra og ákvað að skrá 

mig í áframhaldandi nám í Byggingafræði. Árið 2010 lauk ég tækniteiknunarnámi við 

Tækniskólann og því þótti mér einstaklega gaman að vera kominn í byggingafræðina þar 

sem meiri áhersla var lögð á hönnun o.fl tengt teikningum. Þetta hefur verið einstaklega 

krefjandi og ég hef kynnst mikið af góðu fólki í gegnum námið. Hver önn býður upp á 

eitthvað nýtt og hef ég lært mjög mikið á þessum tveimur árum sem eru að líða undir lok. 

Síðastliðnar þrjár annir hafa verið undirbúningur fyrir lokaönnina en við fengum að kynnast 

því hvernig lokaverkefnið væri á annarri önn námsins. Leiðbeinendur höfðu orð á því að það 

væri skinsamlegt að vinna það verkefni vel því það mundi gagnast okkur í lokaverkefninu. 

Það hefur heldur betur sannað sig þar sem lokaverkefnið hefur gengið mjög vel þökk sé 

þrautseigju á fyrri önnum ásamt góðri leiðsögn kennara.   

Ef skila á góðum verkefnum þarf að eyða góðum tíma í þau.  Ég hef fengið rosalega góðan 

stuðning frá fjölskyldu ásamt kennörum og vil ég þakka þeim kærlega fyrir allt. 

 

1.0 Val á lokaverkefni  
 

Við val á lokaverkefni þarf nemandi að hafa í huga hvað hann langar að gera, hvað sé í boði 

og velta fyrir sér umfangi þess verkefnis sem valið er. Leitast var eftir því að nemandi mundi 

finna samkeppnistillögu af byggingu sem væri fyrir opinberan aðila (hótel, skólar o.þ.h), á 

stærðarbilinu 800-3000m2.  

Ég hafði í rauninni ekki hugmynd um hvað ég vildi gera en var þó alltaf ákveðinn í því að 

velja mér verkefni þar sem ég væri að kljást við eitthvað sem ég hafði ekki gert áður. Við 

hönnun á ýmis byggingum í gegnum námið hef ég reynt að notast við mismunandi 

byggingarefni til að auka þekkingu mína á markaðnum þegar farið er út í atvinnulífið.  

Ég hafði samband við þó nokkrar arkitektastofur í sumar en fékk þó ekki mikið frá þeim. 

Arkitektafélag Íslands var á sama tíma að flytja en þeir bentu mér á Hönnunarsafn Íslands. 

Þar fékk ég að flétta í gegnum gamlar samkeppnir og var ég þá loksins kominn með 

einhverjar nokkrar samkeppnistillögur sem ég gat valið úr. Á endanum ákvað ég að velja 

mér samkeppnistillögu frá OG arkitektum um stækkun á verknámsaðstöðu við 

Fjölbrautarskóla Suðurlands. Þessi tillaga endaði í þriðja sæti og fannst mér hún einstaklega 

skemmtilega hönnuð. Ég bar hugmyndina undir leiðbeinendur og fékk jákvæð svör. Eftir það 

var haft samband við Garðar Guðnason, arkitekt og eiganda OG sem var mjög ánægður að 

ég skildi hafa áhuga á verkefninu og fékk ég hjá honum öll þau gögn sem þurfti.   
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1.1 Verkefnið 
 

Samkeppnin fólst í því að stækka núverandi verknámsaðstöðu Fjölbrautarskóla Suðurlands 

burt séð frá því hvort að notast ætti við núverandi aðstöðu eða rífa hana og byrja frá grunni. 

Tillagan sem ég valdi mér var hönnuð með það í huga að byggja við núverandi 

verknámsaðstöðu, endurskipuleggja hana að innan og endurbæta að utan. 

Flatarmál lóðar er 44.749m2 og verður heildarstærð að loknum framkvæmdum 2971m2. 

Byggingin er öll á einni hæð fyrir utan loftræsirými sem verður komið fyrir á annarri hæð. 

6.5m hár appelsínugulur veggur sem kallast „strikið“ sker sig í gegnum bygginguna í átt að 

Odda (aðal bygging FSU) og myndar skemmtilegt form á hönnun hússins. Unnið er með að 

hafa nýja útveggi með sjónsteypuáferð ásamt því að þök eru mismunandi. Viðsnúin þök með 

steinum eru á vesturhlið byggingarinnar en austan megin eru timburþök í stíl við eldri 

byggingu ásamt viðsnúnu þaki með torf. Stórir gluggar gera það að verkum að ekki skortir 

dagsljós.   

Verkefninu var skipt upp í fimm fasa 

- Frumhönnun: Nálgast þegar gerð gögn frá arkitektum ásamt því að funda með 

hönnuðum og komast inn í verkefnið. 

- Forhönnun: Greina bygginguna og ganga úr skugga um að allt gangi upp.  Við það 

var notast við gildandi reglugerðir og staðla. 

- Aðaluppdrættir: Að lokinni forhönnun var farið í aðaluppdrætti (mkv. 1:100, 1:200 og 

1:500). 

- Sérteikningar: Að loknum aðaluppdráttum var farið í verkteikningar (mkv. 1:50 og 

1:100), hlutateikningar (mkv. 1:20) og deiliteikningar (mkv. 1:5). 

- Útboðsgögn: Að loknum sérteikningum var farið í að útbúa útboðs- og verklýsingar, 

kostnaðaráætlun fyrir aðstöðu og frágang utanhúss ásamt verktímaáætlun.  

 

2. Frumhönnun 
 

Frumhönnun er í rauninni upphafshönnun á byggingunni og þar sem um var að ræða 

samkeppnistillögu þá var þessum lið lokið. Aftur á móti þurfti að nálgast þau gögn sem 

stofan hafði ásamt reglugerðum og stöðlum, kynna sér pælingar arkitekts og koma sér inn í 

verkið. Haft var samband við Sveitarfélagið Árborg til að afla upplýsinga um núverandi stöðu 

skólans, nemenda- og kennarafjölda ásamt því að fá öll gögn sem þau höfðu sem tengdust 

lóðinni.  

Eftir að gögnum var aflað var útbúin vinnutímaáætlun ásamt því að sett var upp dagbók sem 

skrifað var í daglega. 
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3. Forhönnun 
 

Við greiningarvinnu var farið yfir húsið lið fyrir lið. Samkeppnisgögn verkkaupa voru tekin til 

samanburðar við gögn hönnuða og einnig var hönnun borin saman við reglugerðir og staðla. 

Við vinnslu þessa fasa var mikil áhersla lögð á að leysa hönnun hússins þannig að ekki yrðu 

árekstrar þegar liði á verkið og voru leiðbeinendur innan handar til að hjálpa við það. 

 

3.1 Brunagreining 

 
Við gerð brunagreiningar var stuðst við Byggingarreglugerð ásamt því sem leitast var við 

aðstoð frá Guðmundi Guðmundssyni, fagstjóra eldvarna hjá Mannvirkjastofnun. Hann benti 

á gera skuli flestar stofur að sjálfstæðum brunahólfum (22 talsins) og að sprautuklefi sem 

tengist verklegum tréiðnaðarstofum skuli vera með öflugri hurðar en eru í öðrum 

brunahólfum (EI260-CSa) ásamt því að hafa sjálfstæðan útblástursstokk. Flóttaleiðir merktar 

inn ásamt slökkvitækjum og brunaslöngum. Hæðarskil á milli loftræsirýmis og rýma þar fyrir 

neðan verður REI60 og burðarveggir EI60. Hurðir í rýmum sem meiri líkur eru á að eldur 

myndist (verklegum) opnast út en annars eru allar hurðir í brunahólfandi rýmum EI230-CSm. 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni og er stjórnstöð þess staðsett við 

aðalinngang. Aðgengi að stjórnstöð sprinklerkerfis er í tæknirými á austurhlið byggingar, 

aðgengilegt að utan. 

Brunagreiningu má sjá nánar í viðauka B - bls. 17 (A3 hefti).   

 

3.2 Burðargreining 

 
Þegar að farið var í að greina burðinn kom eitt og annað í ljós sem þurfti að lagfæra í 

samráði við burðarþols kennara. Timburþak í málmiðnarrými var heldur stórt og var því 

ákveðið að ef það ætti að ganga þyrfti að koma fyrir límtrésbitum.  

Veggir sem áttu að bera upp rúmmlega 400m2 viðsnúið torfþak voru allir teiknaðir sem léttir 

veggir en þeim var því breytt í steypta 200mm veggi til að bera upp þakið. 

Þá kom einnig í ljós að timburþak á vesturhlið húss hafði engan vegin geta staðið eins og 

það var hannað. Þar hafði verið komið fyrir steyptum bitum ofan á viðsnúnum þökum sem 

áttu að bera upp þakið. Margir af þessum bitum höfðu ekki nægan burð undir sér og því 

þurfti að færa þá til. Til að koma í veg fyrir að upprunalegt útlit mundi breyta um mynd var 

ákveðið, með hjálp burðarþols kennara, að reikna út stærð á stálbita (240x240mm HEA) 

sem boltaður yrði á steyptu burðarbitana sem eftir voru og látin ná endilangt yfir allt þakið. Á 

hann yrði svo soðin eyru sem sperrurnar myndu festast í.  

Burðargreiningu má sjá nánar í viðauka B - bls. 21 (A3 hefti).   
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3.3 Hljóðgreining 

 
Mikil áhersla var lögð á hljóðeinangrun og var hún leyst eftir bestu getu. Leytast var eftir 

aðstoð frá Ólafi Daníelssyni, fagstjóra hljóðsviðs hjá Eflu verkfræðistofu, við ýmis atriði 

varðandi hljóðeinangrun og kom sú aðstoð að góðum notum. Þar sem rýmishæð er mikil 

eins og í málmiðn og verklegum tréiðnarstofum var komið fyrir svokölluðum hljóðböfflum í 

loft þeirra rýma. Sérstökum hljóðplötum komið fyrir á veggjum á gangi til að uppfylla skilyrði 

um ómtímalengd ásamt því að klæða loft á göngum með sérstökum 40mm hljóðdempandi 

plötum.  Þá voru einstaka veggir þykktir. Allt var til hliðsjónar við ÍST45:2011 

Hljóðgreiningu má sjá nánar í viðauka B - bls. 25 (A3 hefti).   

 

3.4 Lagnagreining 

 
Þegar komið var að lagnagreiningu var leitast við aðstoð frá leiðbeinanda. Ekki tókst að afla 

upplýsinga um hæðakóta brunna en þá gaf nemandi sér upp sirka hæð og reiknaði úr halla á 

frárennslislögnum samkvæmt því. 

Ákveðið var að þar sem fara ætti í svona stórar framkvæmdir þá væri ekkert annað í 

stöðunni en að endurnýja allar lagnir í eldri byggingu.   

Eins og áður kom fram er loftræsirými staðsett á annarri hæð og var farið með allar lagnir 

austan megin við „strikið“ (vegginn sem sker sig í gegnum bygginguna) í loftum en vestan 

megin var ekki hægt að láta lagnir fara meðfram loftum og var því það eina í stöðunni að 

fara með þær niður og í jörð. Haft var samband við Benedikt Rafnsson, tæknifræðing hjá 

SET og benti hann á að gott væri að notast við PE (poly ethelyn) rör ef fara ætti með 

loftræsingu í jörð þar sem þau hefðu mjög góðan endingartíma. 

Sjálfstæðum útsogseiningum var komið fyrir í verklegum stofum þar sem mikið álag er á 

tækjum o.fl. 

Upphitun verður með ofnum í öllum rýmum nema á gangi, klósettum og búningsherberjum 

(flísalagt), en þar verður notast við gólfhita. 

Lagnagreiningu má sjá nánar í viðauka B - bls. 28 (A3 hefti).   

 

3.5 Rýmisgreining 

 
Við gerð rýmisgreiningu var farið yfir hverjar kröfur verkkaupa voru og athugað hvort að öll 

rými uppfylltu reglugerðir. Í ljós kom að klósett við aðalinngang, bæði fyrir almenning og 

hreyfihamlaða voru of lítil. Stærð rýmisflatar var í lagi en endurskipuleggja þurfti flötinn. Það 

sama átti við um snyrtingu kennara en þar var komið fyrir salerni fyrir hreyfihamlaða sem 

ekki stóðst reglugerðir. Þar sem ekki má vera lengri en 25m frá vinnustöð að salerni fyrir 

hreyfihamlaða var þessum rýmisfleti breytt. Komið var fyrir salerni fyrir hreyfihamlaða sem 

snýr út á gang og snyrting kennara var betrum bætt, án þess að skerða sjúkraaðstöðu eða 

ræstingarrými.  
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Þá hafði loftræsirými verið komið fyrir ofan á torfþaki á austurhlið húss en eftir að hafa haft 

samband við hönnuði kom í ljós að einfaldlega hafi gleymst að hugsa fyrir loftræsirými og 

þ.a.l var því komið fyrir eftirá, auk þess sem ofanljósi í sama formi var bætt við til að reyna 

réttlæta þennan strúktúr á þakinu. Kom þá í ljós að loftræsirýmið væri alltof lítið ásamt því að 

ekkert aðgengi var að því nema koma fyrir stiga utan á hús og stækka rýmið töluvert sem 

mundi þ.a.l hafa slæm áhrif á útlit byggingarinnar. Eftir að hafa farið yfir þetta með 

leiðbeinanda var tekin sú ákvörðun að fjarlægju hvortveggja og koma loftræsirýminu fyrir 

innandyra. 

Það vantaði einnig umhleðslurými og lager inn í verklegri kennslustofu málmiðnar ásamt því 

að inntaksrými með aðgengi að utan vantaði. Inntaksrýmið var sett inn í málmiðnarrými 

ásamt umhleðslurými og byggt var ofan á það loftræstirými, en aðgengið í það er þá upp 

vegghengdan stiga. Einnig vantaði umhleðslurými inn í verklega stofu tréiðnar og var því 

komið fyrir. 

Þá var áætlað að verklegt útisvæði væri yfirbyggt að hluta með einhverskonar skyggni fyrir 

efnislager og aðra aðstöðu. Athugsasemd var gerð af dómnefnd við það hversu stórt 

skyggnið var og að það hindraði aðkomu bíla inn á svæðið. Skyggnið var því minnkað. 

Lítilli tjörn var komið fyrir á vesturhlið byggingarinnar en skv upprunalegum hugmyndum 

hönnuða þá átti hún að vera beggja vegna við gólfsíðan glugga. Tekin var sú ákvörðun að 

hafa hana eingöngu að utanverðu þar sem það væri ansi líklegt að einhverjir nemendur 

myndu ekki virða hana (henda í hana rusli o.fl). 

Rýmisgreiningu má sjá nánar í viðauka B - bls. 35 (A3 hefti).   

 

3.6 Efnisgreining 
 

Við gerð efnisgreiningar var ákveðið að reyna halda í öll þau efni sem hönnuðir höfðu sett í 

tillögu sína. Steyptir veggir með sjónsteypuáferð þykja koma einstaklega vel út ásamt því að 

mismunandi þök, sum í stíl við gömul, brjóti upp heildarútlit byggingarinnar. Ekki má gleyma 

„strikinu“ sem kórónar vel heppnað útlit byggingarinnar. Samt sem áður var gerð greining þar 

sem tekin voru fyrir mismunandi byggingarefni, þeim gefið einkunn miðað við kostnað, 

endingu o.þ.h.  

Þá var gerð efnisgreining að innan sem sýnir gólfefni, niðurtekin loft og málun. 

Efnisgreiningu má sjá nánar í viðauka B - bls. 40 

 

3.7 Varmatap og orkurammi 
 

Kólnunartala byggingahluta reiknuð skv. ÍST 66:2008. Til þess að geta gert það voru 

flatarmál útveggja, þaka, glugga, hurða og botnplötu fengin úr Revit módeli. Einnig var stuðst 

við forritið „Orkurammi“. 

Útreikning á kólnunartölum ásamt niðurstöðum úr forritinu Orkurammi má sjá nánar í 

viðauka B - bls. 42 (A3 hefti) 
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3.8 Deili 
 

Að lokum var velt fyrir sé deilum og hvernig ætti að leysa þau. Farið var yfir grunnmyndir og 

snið til að finna möguleg deili til að leysa og var nóg um þau. Tekin voru nokkur deili og þau 

handskissuð og leyst með leiðbeinendum. 

Deiliskissur má sjá nánar í viðauka B – bls. 43 (A3 hefti) 

4 Aðaluppdrættir 
 

4.0 Uppsetning teikninga 
 

Eftir að forhönnunarfasa lauk var farið í að teikna aðaluppdrætti. Innifalið í þeirri vinnu var 

hönnun og uppsetning afstöðumyndar og lóðauppdráttar í mkv. 1:500 ásamt 

byggingalýsingu, grunnmyndir af 1. hæð ásamt lagnarými og gluggum á 2. Hæð í mkv. 

1:100, átta snið sett upp í mkv. 1:100 og útlitsmyndir settar upp í mkv. 1:200. Við vinnu á 

aðaluppdráttum var stuðst við gátlista aðaluppdrátta.  

Önnur gögn sem fylgdu aðaluppdráttum voru byggingarleyfisumsókn, orkurammi og 

lóðablað 

Aðaluppdrætti má sjá nánar í viðauka (A3 hefti).   

4.1 Byggingarlýsing       
 

a.  Upplýsingar: 

Heimilisfang: Tryggvagata 25 

Landnúmer: 162825 

Staðgreinir: 8200-01-88636250 

b.          Notkun: 

Um er að ræða skólabyggingu sem mun sinni bæði bóklegu og verklegu námi. 

Gerðar eru breytingar á núverandi verknámshúsi, Hamri, bæði að innan og utan ásamt því 
að nýbygging er byggð upp að núverandi húsi og fyrirkomulagi á lóð breytt. Í byggingunni fer 
fram kennsla í tré-, raf-, málm- og háriðn ásamt tækniteikningu og bóklegum fögum og 
sérnámskeiðum í tölvuhönnun og sértæknum iðnum. 

c. Helstu stærðir: 

Heildarstærðir (Brúttó)       Flatarmál (m2)         Rúmmál (m3) 

Botnplata          594,4   

1.hæð            2971,1   12072.2  

2.hæð               68,4    82,3   

Samtals           3039,5      

Aðrir matshlutar á lóð:          8666,0      
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Lóðin: 

Flatarmál lóðar         44749 m2      

Nýtingarhlutfall            0,26            

Ný bílastæði     46 stk       

Þar af f. hreyfihamlaða     3 stk       

 
e.  Burðarkerfi 
 
Sökklar eru staðsteyptir 180mm 

Botnplata er staðsteypt 120mm 

Útveggir eru staðsteyptir 180mm 

Innveggir (berandi) eru staðsteyptir 200mm 

Þakplata er staðsteypt 220mm úr 

Timburþök verða borin upp með límtrés- og stálbitum 

 

f. Klæðning útveggja, þak, gluggar og litaval 

Nýjir útveggir verða að mestu leiti með sjónsteypuáferð en einnig verða veggir málaðir að 

hluta til í litum RAL 2000 og RAL 9010. Þök verða annars vegar steinsteypt viðsnúin með 

völusteinum eða torf og einnig loftræst hallandi timburþök klædd með bárujárni í lit RAL 

5090. Gluggar og hurðir verða úr áli í lit RAL 9007. Allt gler verður tvöfalt samlímt fyrsta 

flokks gler, en einnig verða sólskermar yfir hluta flestra glugga. Gerð glers í útveggjum 

verður í samræmi við byggingarreglugerð og útgefið leiðbeiningarblað RB 31 (Val gler 

gerða)  

g. Handrið  

Handrið fyrir utan loftræstirými við veggfestan stiga verður í 1200mm hæð. 

h. Einangrun og einangrunargildi 
 
Botnplata er einangruð með 100mm 24kg/m3 plasteinangrun  

Útveggir eru einangraðir með 100mm 120kg/m3 harðpressaðri steinullareinangrun sem 
verður tekin niður fyrir jörð til einangrunar á sökklum 

Þakplata er einangruð með 250mm plasteinangrun (100mm 18kg/m3 + 50mm 24kg/m3 + 
100mm 24kg/m3)  

Timburþak verður einangrað með 220mm 30kg/m3 steinullareinangrun með vindpappa 
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Kólnunartölur 

                                                       Hámarksgildi U-gildi skv. BRG         Reiknuð U-Gildi 

Útveggir      0,40 W/m²K  0,31 W/m²K 

Gólf án gólfgeisla     0,30 W/m²K  0,27 W/m²K 

Gólf með gólfgeisla     0,30 W/m²K  0,25 W/m²K 

Þak (viðsnúið)      0,20 W/m²K  0,14 W/m²K 

Þak (timbur)      0,20 W/m²K  0,19 W/m²K 

Gluggar      2.0   W/m²K  1,93 W/m²K 

Hurðir       3.0   W/m²K  1,23 W/m²K 

i. Innveggir, innihurðir og gólfefni 

Almennt eru léttir innveggir 150mm gipsveggir klæddir beggja vegna með tvöföldu gipsi. 

Sjónsteypuáferð verður á veggjum sem snúa út á gang frá kennslurýmum í vesturálmu 

byggingar, en annars verða allir veggir sandspartlaðir og málaðir í litum RAL 9010 og RAL 

2000 

Í votrýmum er notast við votrýmisgips. Lagnaveggir verða þykktir þar sem þess er þörf. Við 

sturtur eru veggir flísalagðir upp í loft.  

Allar klæðningar í flokki 1.  

Innihurðir eru sprautulakkaðar eikarhurðir með brunamótsöðu EI230-CSm, EI260-CSm og 

EI260-CSa 

Gólfefnum í núverandi byggingu Hamars verður skipt út. Notast verður við flísar á göngum, 

snyrtingum og í búningsherbergjum en linoleum dúk annarstaðar í húsinu.  

Þar sem niðurföll eru skal gólf halla að þeim. 

j. Kerfisloft 

Loft í eldri byggingu Hamars eru hengiloft en í nýjum bóklegum kennslurýmum í vesturálmu 

verða settar gipsplötur á einangraða grind. Þá verða settar sérstakar hljóðdempandi plötur í 

loft á göngum. 

k. Lagnaleiðir, upphitun og loftræsing 

Frárennslis-, neyslu- og miðstöðvalagnir  í núverandi húsnæði Hamars verða endurnýjaðar.  

Notast verður við núverandi inntaksrými og einnig bætt við öðru á austurhlið hússins sem 

verður utangengt og mun stjórnkerfi sprinklers vera þar ásamt inntaksgrind.  

Rafmagnsinntak og tafla verður staðsett í spennurými í núverandi byggingu Hamars. 

Loftræstirými verður fyrir ofan nýtt inntaks-/tæknirými aðgengilegt upp vegghengdan stiga. 

Lagnaleiðir verða í loftum og undir botnplötu. 

Neyslu-og miðstöðvalagnir: ferðast í loftum en í gólfum þar sem farið er í kennslustofur á 

vesturgafli.  Aðalleiðslur neysluvatns verða úr ál-Pexi sem vottað er fyrir allt að 90 gráður. 
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Fyrir miðstöðvalagnir: verður heitt vatn upphitað kalt vatn í varmaskipti sem staðsettur er í 

inntaksrými. Á göngum og í búningsherbergjum verður notast við gólfhitakerfi til upphitunar 

en ofna annarsstaðar. Efni í gólfhitaslaufum verður PEX. 

Frárennslislagnir: frá öllum rýmum fara styðstu leið út úr húsi og að brunni. 

Regnvatnslagnir: fara í drenlögn sem liggur hringinn í kringum húsið og þaðan í brunn.  

Regnvatns- og skólpfrárennsli í jörð eru PVC plaströr en lagnir innanhúss úr PP rörurm. 

Loftræsting: er nátturuleg um opnanlega glugga og vélræn. Notast verður við kerfi sem 

samanstendur af sambyggðri innblásturs og útsogssamstæðu með 

varmaendurvinnslubúnaði sem sér um daglega loftræstingu byggingarinnar. Í verklegum 

stofum þar sem mikið er um að efni leysist upp í loftið  verða sér útsogsblásarar. Þar sem 

loftræsirör koma að vegg sem myndar "strikið" fara þau niður í jörð og ferðast í jörðu yfir í 

rými á vesturhlið byggingar.  Notast skal við PE (Poly Ethelyn) rör í loftræstikerfum.  

Göt fyrir lagnaleiðir á milli bruna- og reykhólfa verða þétt með viðurkenndum efnum af 

viðurkenndum aðilum samkvæmt kröfum Brunamálastofnunnar og byggingarreglugerðar.  

Allt efni og allur frágangur verður af viðurkenndri gerð. 

l. Brunavarnir 

Farið er eftir kröfum um brunaþol skv. byggingareglugerð og er það sýnt ítarlega á 

brunagreiningu. Byggingin er öll á einni hæð fyrir utan loftræstirými og skiptist hún upp í 22 

brunahólf þar sem hvert kennslurými er sér brunahólf með EI-60 veggjum og EI230-CSm 

hurðum. Sprautuklefi verður EI-60 brunahólf með EI260-CSa hurðum. Úr hverju brunahólfi 

verða a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir.  

Loft og veggklæðningar: innanhúss skulu vera í flokki 1, K210 B-s1,d0 

Niðurhengd loft: skulu vera úr efnum sem uppfylla kröfu um B-s1,d0 

Gólfefni: í flokki G  

Þakklæðning: í flokki T 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi: tengt viðurkenndri vaktstöð verður í húsinu.  Stjórnstöð 

kerfisins verður staðsett við aðalinngang. 

Brunamótstaða burðarvirkja: verður a.m.k. R60 

Brunamótstaða milli brunahólfa: verður a.m.k. REI60 

Reyklosun: er um glugga og hurðar en á einstaka stöðum verður notast við sjálfvirkt 

reyklosunarkerfi 

Út- og neyðarlýsing: verður í allri byggingunni skv. byggingarreglugerð og öðrum gildandi 

íslenskum stöðlum 

Brunaslöngur og handslökkvitæki: verða til staðar skv. teikningum.  Gæta skal að 

brunaslöngur nái út í öll horn byggingar. 

Loftræsikerfi og frágangur þeirra skulu ekki rýra brunahólfun 
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m. Hljóðvistarkröfur 

Hljóðvistarkröfum er fylgt í hönnunargögnum um flokk C skv. staðlinum ÍST 45:2011. 

n. Öryggisbúnaður 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi og vatnsúðakerfi verður í byggingunni ásamt þjófavörn með 

hreyfiskynjörum. 

o. Tæknibúnaður 

Á allar brunahólfandi inni- og útihurðar verða pumpur sem tengdar eru við 

brunaviðvörunarkerfi.  

Opnanleg fög í gólfsíðum gluggum eru með rafmagnsopnunarbúnaði 

p. Aðgengi og algild hönnun 

Öll hönnun og frágangur hússins fer eftir kröfum um algilda hönnun og er því öll aðkoma fyrir 

alla. Hönnunin tekur mið af núverandi byggingarreglugerð og leiðbeiningarritum 

mannvirkastofnunnar ásamt íslenskum stöðlum. 

q. Frágangur lóðar 

Bílastæði eru í jöðrum en gert ráð fyrir ýmis konar útiveru á svæðinu milli húsanna.  

Sporöskjulaga torg, sem lítillega er sökkt í landið, verður miðpunktur sem allar byggingarnar 

tengjast.  Þarna má safnast saman á góðviðrisdögum og hafa útikennslu eða sýningar, eða 

njóta veðurblíðunnar á annan hátt 

Nýjum gróðri bætt við og eða blandað við eldri gróður. 

Núverandi körfuboltaaðstaða er færð til og nýtt áfram. 

Timburpallur tengist skólatorgi.  Við inngang er ýmis gróður, sunnar er svo gróðurbeð og 

vatnsspegill. 

r. Sorp 

20m2 sorpgeymslu komið fyrir austanmegin við hús 

 

4.2 Skráningartafla 
 

Við gerð skráningartöflu voru allar helstu stærðir sem þurfti fengnar úr Revit módelinu til að 

setja upp skráningartöflu fyrir bygginguna. 

Skráningartöflu má sjá nánar í viðauka (A3 hefti).   

 

4.3 Fylgigögn aðaluppdrátta 
 

Hægt er að nálgast gátlista byggingafulltrúa, umsókn um byggingaleyfi ásamt orkuramma í 

viðauka C.   
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5. Sérteikningar 
 

Að loknum aðaluppdráttum var farið í verkteikningar. Innifalið í þeirri vinnu voru grunnmyndir, 

snið, útlit, hluta- og deiliteikningar.  

Grunnmyndir voru gerðar í mkv. 1:50 en skipta þurfti þeim upp á nokkur blöð þar sem 

byggingin er mjög umfangsmikil.  Til þess að skilja staðsetningu hverrar teikningar var útbúin 

lykilmynd sem sýnir hvar hvaða teikning er staðsett.  

Þá voru sniðmyndir settar í mkv. 1:50 og útlit í 1:100. 

Hlutateikningar eru í mkv. 1:20 en þar er að finna glugga- og hurðateikningar ásamt 

innréttingateikningu og ásýndum helstu rýma. 

Að lokum voru deiliteikningar settar upp í Revit en þær eru allar í mkv. 1:5. 

Verk-, hluta- og deiliteikningar má sjá nánar í viðauka A (A3 hefti).   

6. Útboðsgögn 
 

Við gerð útboðsgagna var tekið fyrir frágang utanhúss. Gerðar voru útboðs- og verklýsingar 

ásamt kostnaðar- og verktímaáætlun.  

Ákveðið var að fara með verkefnið í opið útboð en undirritaður telur að markaðurinn sé það 

góður í dag að mikill áhugi gæti myndast. Það gerir það að verkum að verkefnið er opið 

öllum þeim sem áhuga hafa og möguleiki er á að geta valið hagstæðasta tilboðið.  

Útboðsgögn er að finna á bls 13 en verktímaáætlun í viðauka B – bls. 53 

7. Tímaáætlun og dagbók 
 

Við upphaf annar útbjó nemandi dagbók ásamt vinnutímaáætlun. Í dagbókina voru 

vinnustundir hvers dags skráðar niður og við lok hverrar lotu voru tímarnir settir inn og bornir 

saman við upprunalega áætlun. Þó svo að ekki hafi alltaf verið farið nákvæmlega eftir 

áætlun þá tókst nemanda að vera á réttum stað í lok hvers fasa skv. vinnutímaáætlun.  

Dagbók er að finna í viðauka D – bls. 109 en tímaáætlun í viðauka B – bls. 52 

8. Fundargerðir og reikningar 
 

Yfir önnina var haldið utan um fundi sem farið var á með ýmsum sérfræðingum ásamt því að 

skráðir voru niður fundir með leiðbeinendum. Þá voru gerðir reikningar við lok hvers 

hönnunarfasa. 

Fundargerðir og reikninga er að finna í viðauka D – bls. 92   
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9. Niðurstöður 
 

Eftir mikla vinnu er farið að sjá fyrir endan á þessu stórskemmtilega verkefni. Öll vinna gekk 

vonum framar með aðstoð frá fagaðilum og leiðbeinendum. Gríðarlega mikil reynsla hefur 

safnast og telur undirritaður sig tilbúinn fyrir komandi átök í atvinnulífinu. Vill hann þakka OG 

arkitektum fyrir að gefa leyfi um að nota samkeppnistillöguna ásamt því að sérstakar þakkir 

fara til leiðbeinenda fyrir góða leiðsögn og kennslu í gegnum árin. 

10. Upplýsingaskrá 
 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012: 

http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/byggingarreglugerd/ 

Byko: http://www.byko.is 

Gipsveggir: http://www.saint-gobain-gyproc.com/ 

Gluggar: http://www.gluggasmidjan.is 

Hljóðeinangrun: http://www.ecophon.com/ 

Hurðir: http://www.huet-doors.co.uk/ 

Kostnaðaráætlun: http://www.hannarr.com 

Loft: http://www.gyptone.com/ 

Lagnir: http://www.set.is 

Lagnir: http://www.lagnaval.is 

Sjónsteypa: http://www.bmvalla.is 

Steinull: http://www.steinull.is 

Teikningar: http://www.arborg.is 

Trapisuplötur: https://www.kingspan.com/group/ 

Þök http://www.altak.is 

Staðlar: 

ÍST 30:2012 

ÍST 45:2016 

ÍST 66:2008 
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Kafli 0. Útboðslýsing. 

 

01. YFIRLIT 
 

0.1.1 Útboð 

 

Sveitarfélagið Árborg, hér eftir nefndur verkkaupi, óskar eftir tiboðum í verkið: Fjölbrautaskóli 

Suðurlands – Stækkun á verknámsaðstöðu 

Verkið skal framkvæma í samræmi við þessi útboðsgögn og önnur þau gögn sem vísað er 

til. 

 
0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 
 

ÚTBOÐSFORM: 

Um er að ræða opið útboð og er það því almennt útboð, þ.e.a.s. útboð þegar ótilteknum 

fjölda er með auglýsingu gefinn kostur á að gera tilboð eins og lýst er í grein 2.2. í ÍST 

30:2012.  Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES). 

 

ÚTBOÐSYFIRLIT: 

 

Afhending útboðsgagna  12. desember 2016, e. kl 13:00     

Kynningarfundur   15. desember 2016, kl 13:00  Sjá kafla 0.1.5 

Fyrirspurnartíma lýkur   2. janúar 2017    Sjá kafla 0.3.2 

Svarfrestur rennur út   3. janúar 2017    Sjá kafla 0.3.2 

Opnunartími tilboða   11. janúar 2017, kl 14:00  Sjá kafla 0.4.4 

Upphaf framkvæmdatíma       Sjá kafla 0.1.7 

Lok framkvæmdatíma   12. janúar 2018    Sjá kafla 0.1.7 

Tilboðstrygging        Sjá kafla 0.4.3 

Kröfur til bjóðenda        Sjá kafla 0.1.3 

Tafabætur    200.000kr.pr.dag   Sjá kafla 0.5.4 

Verðlagsgrundvöllur   Verkið verðbætist ekki  Sjá kafla 0.5.6 

Frávikstilboð    Eru ekki heimiluð   Sjá kafla 0.4.1 
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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: 

- Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna. 

- Skrá yfir helstu verk og lýsingu á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

- Skrá yfir undirverktaka sem bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

- Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota 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 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 fullnaðar frágangi á stækkun verknámsaðstöðu Fjölbrautaskóla Suðurlands. 

Helstu þættir verksins eru að rífa þann hluta Hamars sem fram kemur í verklýsingum og á 

teikningum, steypa upp í gluggaop, einangrun sökkulveggja ásamt meðhöndlun sjónsteypu, 

ísetning glugga og hurða og frágangi á þökum.  

Bjóðendur skulu kynna ser aðstæður og verkstöðu á staðnum áður en þeir bjóða í verkið.  

Varðandi boð um kynningarfund er vísað á kafla 0.1.5. 
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Helstu magntölur: 

- Niðurrif glugga og hurða     314 m 

- Niðurrif á þaki       166 m2 

- Einangrun og vatnsþétting sökkulveggja   234 m2  

- Meðhöndlun sjónsteypu     650 m2 

- Lokun kónagata      316 stk 

- Frágangur á viðsnúnum þök     990 m2 

- Frágangur a timburþökum     1293 m2 

- Álgluggar og hurðir        456 m2 

 

0.1.5 Vettvangsskoðun – Kynningarfundur  
 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar á þjónustuskrifstofur Árborgar, Austurvegi 2, 800 

Selfossi fimmtudaginn 15. desember 2016 kl 13:00. Fulltrúi verkkaupa mun kynna verkefnið 

og gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað að fundi loknum. 

Bjóðendur eru hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði. 

 

0.1.6 Verksamningur - verkáætlun 

 

Verksamningur: 

Gera skal skriflegan verksamning um verkið í samræmi við 3.1.2. í ÍST 30:2012  og er 

verksamningsformið að finna í kafla 0.10 með útboðslýsingu þessari. Verksamningurinn 

tekur gildi þegar hann hefur verið undirritaður af báðum aðilum 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. 

 

Verkáætlun: 

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

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

hans og verður áætlunin hluti af verksamningi aðila. 

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

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

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

formi bjálkarits og byggð upp á sömu sundurliðun verkþátta og tilboðsskráin. 
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- 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 Upphaf framkvæmdatíma 
 

Framkvæmdir mega hefjast um leið og undirritun verksamnings er lokið og skal skila 
fullfrágengnu eigi síðar en 12.janúar 2018 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar 
sína samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. 

Þar með skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu.  

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG 

BYGGINGARSTJÓRA 
 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:    Sveitarfélagið Árborg,  Kennitala: 650598-2029  

                     Austurvegi 2, 800 Selfossi 

Umsjón:        Framkvæmdasýsla ríkisins, Kennitala: 510391-2259  

                     Borgartúni 7A, 105 Reykjavík 
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0.2.2 Ráðgjafar 
 

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 

Hrannar Steinn Gunnarsson: HSG-verk. Kt. 050587-2909 

                                               Furugrund 60, 200 Kópavogur 

                                               Sími: 847-7691 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
 

- Verkkaupi mun ráða aðila til að sjá um eftirlit fyrir sína hönd.   

- 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 verður hennar var. Vanræki 

verktaki að tilkynna um slíka skekkju, áður en viðkomandi hluti verks er 

framkvæmdur, fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt 

á lækkun kostnaðar. 

- Einingarverð í tilboði skulu gilda við útreikninga í þessu sambandi, þar sem þau eru 

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

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

neinar breytingar á verkinu nema eftirlitsmaður samþykki þær áður. 

 

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

byggingarstjóra. Byggingarstjóri verður á vegum verkkaupa. 

 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 
 

0.3.1 Útboðsgögn 
 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

1. Útboðs- og verkskilmálar þessir 

2. Verklýsingar 

3. Tilboðsblað, tilboðsskrá. 

4. Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 
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5. Íslenskur staðall, ÍST-30, útgáfa 6 frá 2012, að því marki sem annað er ekki tekið 

fram í útboðsgögnum. 

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

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

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

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

staðlar og gögn sem vísað er til í ofangreindum gögnum 

10. Drög að verktakatryggingu 

11. Drög að 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 virkum dögum fyrir opnunardag. Fyrirspurn má einnig senda í tölvupósti 

5 virkum dögum fyrir opnunardag.  

Svar verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn og verður hluti af útboðsgögnum 

 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30:2012. Aðalverktaki ber 

ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er 

einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.  

Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 

verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, 

verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann 

telur þurfa við framkvæmd verksins.  

 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

 

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

reglugerða sem eiga við framkvæmdina. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda 

um framkvæmdina geta til dæmis verið, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 
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- Skipulagslög og skipulagsreglugerðir 

- Mannvirkjalög og byggingarreglugerðir 

- Reglugerðir um brunavarnir og brunamál 

- Reglugerðir um raforkuvirki 

- Reglur um holræsagerð 

- Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningarHeilbrigðisreglugerð 

- Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

- Reglugerðir um sprengiefni 

- Lögreglusamþykktir 

- Reglur Vinnueftirlits ríkisins 

- Reglur um fjarskiptalagnir 

- Reglur um Löggildingarstofu 

- Reglur   varðandi jarðvinnulagnir 
- Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 með áorðnum breytingum 

- Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit 
 

Lög þessi, samþykktir, reglur og reglugerðir skulu bjóðendur afla sér sjálfir eftir því sem 

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

ræða. 

 

0.3.5 Undirverktakar 

 

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

vinna verkið í sinn stað, allt eða hluta þess.  

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

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

um að undirverktakar séu sammála verkáætlun aðalverktaka og muni fara eftir henni. 

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

 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 

 

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

verkskilmálum. 

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

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

verkkaupi hafi gefið til þess skriflegt leyfi fyrirfram. 
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0.4 TILBOÐ 
 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

 

Aðaltilboð: 

Tilboð skal gera í allt 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 framarlega sem form þess 

er það sama og er í gögnum þessum. 

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

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

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

skal hann taka tillit til þess í einingarverði viðkomandi liðar. 

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

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

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. 

FRÁVIKSTILBOÐ: 

Eru ekki heimiluð. 
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0.4.2 Auðkenni tilboðs 

 

Tilboðum skal skila til: 

Þjónustuskrifstofu Árborgar 

Austurvegi 2 

800 Selfoss. 

Í lokuðu umslagi þannig merktu:  

 

          Tilboð  

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Stækkun verknámsaðstöðu 

   

                         Bjóðandi: Nafn bjóðanda og kt. 

Heimilisfang 

Póstnúmer og staður 

 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með 

nafni bjóðenda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

Til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

- Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. Grein 2.4.7 í ÍST-30 

 

0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 

 

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

tilboðstryggingu. 

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

 

0.4.4 Opnun tilboða 

 

Tilboðum skal skila 11. janúar kl 14:00 í lokuðu umslagi, til Þjónustuskrifstofu Árborgar, 

Austurvegi 2, 800 Selfossi. Verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem 

viðstaddir kunna að vera. 
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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 

 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfylli þær kröfur sem settar 
eru fram í kafla 0.1.3 – hæfni bjóðenda. 

Verkkaupi áskilur sér þann rétt að taka hvaða tilboði sem er 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.   

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. 
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0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 
 

0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir 

 

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

1. Hönnunarkostnað verkkaupa 

2. Kostnað vegna byggingarstjóra 

3. Eftirlit verkkaupa 

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

5. Byggingarleyfisgjald 

6. Gatnagerðargjald 

7. Holræsagjald 

8. Heimtaugagjald rafveitu 

9. Heimæðagjald hitaveitu 

10. Heimæðagjald vatnsveitu 

11. Mælingargjald 

12. Skipulagsgjald 

13. Brunabótamatsgjald 

14. 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 

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

samkomulag um breytingar skal vera skriflegt. Ekki mega samningar af þessu tafi valda 

töfum á verki. 
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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 leiti skal fara etir kafla 3.6 í ÍST 30:2012. 

 

0.5.4 Frestir – Tafabætur – Riftun samnings. 

 

Verktaka ber að skila mannvirkinu samkvæmt samningum á umsömdum tíma. 

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

verktaki greiða í dagsekt, 200.000 kr. á dag að teknu tilliti til hugsanlegrar frestunar á skilum 

sem samkomulag hefur orðið um. 

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

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

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

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

skuldbindingum sínum samkvæmt samningi, svo sem vegna dráttar á framkvæmdum sem 

stefna verklokum í uppnám að mati verkkaupa, eða vegna annarra atriða og hefur ekki bætt 

úr þeim innan 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 ÍST30:2012. 

 

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

vera auðvelt að lesa úr yfirlitinu. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka enda er verktrygging 10% af 

samningsfjárhæð, skv. kafla 0.6.2 verktrygging.  Verkkaupi mun ekki inna af hendi eina 

greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.  

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 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 kafla 5.1 í ÍST 30:2012. 

 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
 

Verkið er í föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 

samningstímanum. 
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0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREIN.MÁL 
 

0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld 

 

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

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

greiðslu fyrir verkið að nokkru eða öllu leyti. Því skal verktaki hafa verkið og efni á vinnustað 

nægilega hátt vátryggt, samkvæmt ákvæðum laga um smíða- og brunatryggingu húseigna, 

þannig að það svari til verðgildis þess á hverjum tíma sbr. gr.3.9.2 í ÍST30:2012. 

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

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

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

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

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

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

sannvirðis mannvirkjanna á kostnað verktaka.  

Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni sem hann kann að valda þriðja aðila á meðan á 

framkvæmdum stendur. 

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

 

0.6.2 Verktrygging 

 

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

hann efni skyldur sínar samkvæmt samningnum. Form verktryggingar er undir lið 0.10 með 

útboðslýsingu þessari. 

Verktrygging skal vera 10% af samningsupphæð. Tryggingin skal standa þar til lokaúttekt 

hefur farið fram en lækka þá í 4% af samningsupphæðinni, og standa þannig í 12 mánuði 

eftir lokaúttekt. Óheimilt er að lækka verktrygginguna nema til komi skrifleg heimild þar að 

lútandi til banka eða tryggingarfélags þess sem tryggir og skal sú heimild gefin út innan 10 

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

dómsúrskurðar. 

Verkkaupi mun ekki setja aðra tryggingu fyrir greiðslum en þá sem fellst í ákvæðum 

verksamnings. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.5 í ÍST 30:2012. 
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0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

 

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

sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis 

verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu 

og verkkaupi hefur greitt fyrir. 

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

efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa. 

 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

 

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

úrskurðar eftirlitsmanns verkkaupa um hvernig skuli bregðast við því. Ef enginn eftirlitsmaður 

er á vegum verkkaupa, skal leita til byggingastjóra um lausn málsins.   

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.   

Rísi ágreiningur um mál þetta skal reynt að ná samkomulagi þar sem yfirmenn verkkaupa og 

verktaka hittast og reyna að ná sáttum. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu skal vísað ágreiningum til Héraðsdóms Suðurlands. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

0.7 VINNUSTAÐUR 
 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

 

Vinnusvæði verktaka er á lóð Fjölbrautaskóla Suðurlands. Verktaki fær aðstöðu á bílaplani 

núverandi byggingar Hamars fyrir vinnuskúr og geymslusvæði. Verktaki skal koma upp 

vinnubúðum og aðstöðu eins og lýst er í verklýsingu og með þeim skilmálum sem þar greinir. 

Einnig skal hann sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu Á meðan verkinu stendur 

kunnu fleiri verktakar á vegum verkaupa vera að stöfum á vinnustaðnum, 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. 

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

 

0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

 

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla 0.5.2, 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. 

 

0.7.5 Öryggi - Heilbrigði - Umhverfi 

 

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

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

hún taka mið af kafla 4.2 í ÍST 30:2012.  

Öryggishandbókini skal segja til um hvernig verktakinn sinnir öryggis-, heilbrigðis- og 

umhverfismálum almennt og á þeim vinnustað sem um ræðir sérstaklega. Öryggishandbókin 

skal m.a. fjalla um eftirfarandi atriði og hvernig þeim verður framfylgt:  

Öryggi: 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað varðar 

vinnuvélar og aðbúnað.  Hann skal einnig framfylgja brunavörnum og reglum um meðferð 

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

Við brot á reglum um öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni eða 

starfsmönnum, sem brotlegir hafa verið, af vinnustað og/eða fresta greiðslum þar til bætt 

hefur verið úr. 

Heilbrigði: 

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

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

og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði” sem hjálpartæki í þessum tilgangi.  

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

reglur um aðbúnað og hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingastöðum og við aðra 

tímabundna mannvirkjagerð. Þar segir m.a.: 

 Skyldur aðila. 

 3. gr. 

Skipun samræmingaraðila – öryggis- og heilbrigðisáætlun – tilkynning. 

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

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

einn atvinnurekandi eða verktaki er að störfum. 

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

öryggis- og heilbrigðisáætlun í samræmi við h-lið 5. gr. ef: tveir eða fleiri 

atvinnurekendur eða verktakar starfa samtímis á sama byggingarvinnustað og 

starfsmenn eru fleiri en 10, vinna er hættuleg samanber II. viðauka. 

3. Verkkaupi, eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingaframkvæmda t.d. 

verktaki eða verkefnastjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en 

vinna hefst sem er í samræmi við III. viðauka ef: um er að ræða 

byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga 

og þar sem fleiri en 20 starfsmenn eru í vinnu samtímis, eða um er að ræða 

byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meiri en 500 dagsverk. 

Tilkynning skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu.  

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

um getur í 3. gr. 1., 2. og 3. mgr. Slíkt samkomulag skal gert skriflega áður en 

framkvæmdir hefjast. 
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Efni tilkynningar samkvæmt 3. mgr. 3. gr. fyrsta undirliðar 

 

1. Sendingardagur 

2. Nákvæm staðsetning byggingarsvæðisins 

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

4. Tegund verks 

5. Verkefnastjóri (byggingarstjóri) verks, nafn og póstfang 

6. Nafn og heimilisfang samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðismála á 

undirbúningsstigi verks 

7. Fyrirhugaður upphafsdagur verks á byggingarsvæði 

8. Fyrirhugaður verktími á byggingarsvæði 

9. Áætlaður hámarksfjöldi starfsmanna á byggingarsvæði 

10. Fyrirhugaður fjöldi verktaka á byggingarsvæði 

11. Upplýsingar um verktaka sem þegar hafa verið valdir 

  

Umhverfi: 

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

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

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

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

skv. viðurkenndum reglum, sjá reglugerðir nr. 806/1999 um spilliefni og 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs. Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða 

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

Verktaki skal bregðast 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. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 
 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir 

 

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

verkkaupi viðurkennir og skal hann ávallt vera á byggingarstað á meðan á framkvæmdum 

stendur eða annar í hans forföllum.  Verktaki tilkynni eftirlitsaðila um þann aðila sem leysir 

hann af í forföllum og fái samþykki eftirlitsmanns fyrir honum. 

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

Verkstjórinn skal hafa á hendi alla daglega verkstjórn í samráði við eftirlitsmann verkkaupa, 

að öll verk séu rétt og faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og lýsingu.  

Eftirlitsmaður getur krafist þess að verktaki vísi burt af vinnustað þeim starfsmönnum sem 

sannanlega sýna vankunnáttu eða sóðaskap í störfum á byggingarstað eða neita að hlýða 

fyrirmælum útboðsgagna. Heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar 

hafa farið fram, sem eftirlitsmaður óskaði eftir. 

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

af verkkaupa. 

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

skal verktaki skrá eigin fyrirspurnir og svör og ábendingar eftirlitsmanns auk verkefna hvers 

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

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

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

vinnustað.  

 Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulega fundi 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 fylgiandi  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 framkvæmda 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. 



36 
 

 

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

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

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

um hvenær lagfæringum skuli vera lokið og hefur heimild til að stöðva greiðslur til verktaka 

uns lagfæring hefur farið fram. 

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

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

upplýsingar um ákvarðanir skuli berast á verktíma, hvernig innra eftirliti með einstökum 

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

 

Í gæðakerfi verktaka sé að finna m.a.: 

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

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

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

kunna að verða á því á verktímanum. 

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

verktímanum. 

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

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

aðgengi á verktímanum. 

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

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

og hver niðurstaðan varð. 

9. Skráning á eftirlitsaðila verkkaupa og tengiliðum og skráning á leiðbeiningum þeirra 

og athugasemdum á verktímanum. 

10. Skráning á tengiliðum verktaka og á verkstjórum og á athugasemdum við stöf þeirra 

á verktímanum. 

11. Skráning á byggingarstjóra og á iðnmeisturum og skráning á athugasemdm við störf 

þeirra á verktíma. 

12. Myndir sem teknar eru á verktímanum af framkvæmdinni. 

13. Skrá yfir ákvaðanir um verkfundi og yfirlit yfir haldna verkfundi. Skráning á tíðni 

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

á þessum þáttum á verktímanum. 

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

skiptir fyrir framgang verksins. 

15. Skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra – áfangaúttektir, öryggisýttektir og lokaúttektir 

og aðrar úttektir á framkvæmdatímanum. 

16. Yfirlýsing um verklok einstakra verkþátta. 

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

útboðsgögnum eða í samning. 

18. Annað sem skiptir máli í verkinu og snertir gæði þess. 
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Það er á ábyrgð verktaka og skilyrði þess að lokaúttekt verði samþykkt af verkkaupa, að öll 

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

meðan á verkinu stóð.  Gögn þessi skulu vera aðgengileg til skoðunar á netinu, eða í möppu 

sem geymd er á vinnustað. 

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

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

 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

 

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

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

Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við verkkaupa, 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. (í staðin fyrir fravikstilboð) 

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

breytinguna eða ekki. 

 

0.8.4 Málsetning og mælingar 

 

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

málskekkjur skal hann tilkynna verkkaupa það án tafar til úrskurðar. 

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

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

verkhlutum.  Öll mál á sérteikningum skal endurskoða á staðnum.   

Allar mælingar skal verktaki framkvæma, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að sannprófa 

þær. 

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

hann ekki þeirri ábyrgð. 

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

sínar. 
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0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

 

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

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

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

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

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 yfirvöld og á staðfestingu yfirvalda á iðnmeisturum skal 

verktaki einnig setja í verkmöppu verksins. Sjá einnig lið 0.8.1 í þessum gögnum. 

 

0.8.7 Úttekt 

 

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

Áður en það er gert skal eftirlitsmaður verkkaupa fara yfir alla bygginguna með verktaka (auk 

undirverktaka þar sem það á við) 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 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 
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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. 

3. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

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

var gagna um, hafi verið skilað. Einnig öllum ábyrgðarskírteinum af efni sem ábyrgð 

er gefin á. 

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

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

við teikningar, og sem áður höfðu verið samþykktar af verkkaupa, svo sem um legu 

lagna o.fl. 

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

byggingarreglugerð. 

 

Sé eitthvað vangert við verklok eða ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, skal það 

metið af verkkaupa og dregið frá samningsupphæðinni. 

Mat þetta skal endurspegla líklegan kostnað við að fá annan aðila til að vinna verkið sem 

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

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

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

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

verkkaupa, til að ljúka þeim liðum og fær þá greitt eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfest er að 

hann hafi lokið viðkomandi verkliðum.  Dagsetning formlegrar lokaúttektar seinkar sem 

þessum fresti nemur.  Strax og formleg lokaúttekt hefur farið fram skal verkkaupi gefa út 

vottorð um úttektina og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi og hefst þar með 

ábyrgðartími verksins. 

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

gilda ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 

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

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

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

0.9 TEIKNINGASKRÁ 
 

0.9.1 Almennt 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

1 Aðaluppdættir   

1.00 Afstöðumynd 1:500 

1.01 Yfirlitsmynd 1:200 

1.02 Grunnmynd 1.hæð 1:100 

1.03 Grunnmynd 1.hæð 1:100 

1.04 Grunnmynd 1.hæð 1:100 

1.05 Grunnmynd 1.hæð 1:100 

1.06 Grunnmynd 2.hæð 1:100 

1.07 Grunnmynd 2.hæð 1:100 

1.08 Snið 1:100 

1.09 Snið 1:100 

1.10 Útlit 1:100 

1.11 Útlit 1:100 

1.12 Lóðauppdráttur 1:500 

1.13 Skráningartafla   

2 Verkteikningar   

2.00 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.01 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.02 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.03 Grunnmynd 1.hæð 1:50 
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2.04 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.05 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.06 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.07 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.08 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.09 Grunnmynd 1.hæð 1:50 

2.10 Grunnmynd 2.hæð 1:50 

2.11 Grunnmynd 2.hæð 1:50 

2.12 Grunnmynd 2.hæð 1:50 

2.13 Grunnmynd 2.hæð 1:50 

2.14 Snið 1:50 

2.15 Snið 1:50 

2.16 Útlit 1:100 

2.17 Útlit 1:100 

2.18 Þakplan 1:200 

2.19 Niðurrif 1:100 

2.20 Verkstaðarteikning 1:200 

3 Hlutateikningar   

3.00 Innihurðir 1:20 

3.01 Gluggar 1:50 

3.02 Útihurðir og gluggar 1:50 

3.03 VS 1:20 

3.04 VS 1:20 

3.05 Aðstaða kennara - eldri bygging 1:20 

3.06 Geymslupláss og snyrting kennara 1:20 

3.07 Skápar nemenda 1:50 1:20 

3.08 Búningsklefar nemenda 1:20 

3.09 Yfirlit veggja 1:5 
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4.00 

Deiliteikningar 

 

 

Deili lóðrétt 

 

 

 

1:5 

4.01 Deili lóðrétt 1:5 

4.02 Deili lóðrétt 1:5 

4.03 Deili lóðrétt 1:5 

4.04 Deili lóðrétt / lárétt 1:5 

4.05 Deili lóðrétt 1:5 
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0.10 VERKSAMNINGSFORM 
 

   Verksamningur milli verkkaupa og verktaka 

 

Undirritaðir, formaður bæjarráðs Árborgar f.h. bæjarstjórnar Árborgar er hér eftir nefndur 
verkkaupi og ________________________ hér eftir nefndur verktaki gerum með okkur 
eftirfarandi samning. 

1.grein 

Verktaki tekur að sér framkvæmdina:  

Stækkun verknámsaðstöðu – Utanhúss frágangur 

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 samþykkir. Litið skal á frávik frá þessu 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 

Verkið verðbætist ekki 

5.grein 
 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því 
að greiða inn á bankareikning verktaka nr: ________________________ 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. 

6.grein 

Ekki er farið fram á geymslufé 
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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 6% 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 12.janúar 2018 að viðurlögðum dagsektum sem nemi 
200.000kr. 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 
Héraðsdóm Suðurlands. 

 

Undirskriftir 

Undirskrift verkkaupa       Staður og dagssetning 

 
________________________                                                      ______________________ 

Undirskrift verktaka 

________________________ 

Vitundarvottar 

________________________ 

________________________ 
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0.11 FORM VERKTRYGGINGAR VERKTAKA 
 

Verktrygging 

 

Verkkaupi: Sveitarfélagið Árborg      kt. ____________ 

Verktaki: __________________      kt. ____________ 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist verkkaupanum: 

Greiðslur, allt að: kr. ________________________ 

Segi og skrifa: _____________________________ 

Sem tryggingu fyrir því að verktaki inni samningsskyldur sínar sem verktaki, samkvæmt 
verksamningi milli ofangreindra aðila. 

Ábyrgðartrygging þessi er sett samkvæmt ákvæðum í verksamningi og gildir þar til fullgild 
lokaúttekt  hefur farið fram, en lækkar þá í kr. ____________ í samræmi við verksamning og 
gildir þannig frá þeim tíma í eitt ár. 

Ábyrgðaraðila er óheimilt að lækka eða fella niður tryggingu þessa, nema fyrir liggi skýr 
heimild í úttektargerð, sem undirrituð er af verkkaupa. 

Trygging þessi er þannig að verkkaupi getur krafið þann sem veitir tryggingu þessa um 
greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og án undangengis dóms, ef 
hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram hafa komið á verki verktaka eða til 
greiðslu á hvers konar kostnaði eða tjóni, sem verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda 
verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

 

Staður og dags: _____________________   ________________________ 

    

             Undirskrift 
ábyrgðaraðila 

Vitundarvottar: 

 

________________________    Kt.________________________ 

________________________    Kt.________________________ 
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0.12 Verkmappa gæðakerfis 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af 
Sandgerðisbæ áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða 
til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent 
verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 
grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

   skjalastýringu  

 póst inn og út  

 móttöku og dreifingu teikninga  

 móttöku efnis  

 meðhöndlun frávika og úrbóta  

 auka- og viðbótarverk  

 nýja greiðsluliði  

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum  

 verkþáttarýni  

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt 
við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst 
standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi 
hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota 
o.þ.h.  

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi 
fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á 
viðkomandi verkþætti. 

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

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

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.  

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

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  

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

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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Kafli 1. AÐSTÖÐUSKÖPUN 
 

1.1.0 Almennt 
 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi 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.   Hann fjarlægir rusl jafnóðum sem til fellur vegna verksins 

og heldur vinnustaðnum snyrtilegum, eftir því sem tök eru á.  

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

byggingarstað og í nágrenni sem frá honum kemur.  Hafi grasfletir eða trjágróður skemmst 

vegna framkvæmdanna ber verktaka að bæta úr slíku í samráði við verkkaupa áður en verki 

er skilað. 

Byggingunni skal skila hreinni og fægðri út úr dyrum 

Verktaki tekur við því svæði sem útboðið nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir 

til að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað.  Verktaki tekur við vinnusvæðinu 

eins og það er á opnunardegi tilboðs. 
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1.1.1 Aðstaða og rekstur 
 

Verktaki setur upp vinnu- verkfæra- og efnisskála ásamt salernum, í samráði við 
eftirlitsmann.  Þar skal vera nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, verkstjóra og 
eftirlitsmann til að athafna sig við sína vinnu, með nauðsynlegum húsgögnum.  Aðstaða 
þessi skal vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð.   

Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd 
verksins, bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns- og hitunarkostnað á meðan á 
framkvæmdum stendur.  Verktaki skal flytja burtu og farga öllum efnisafgögngum og því sem 
hann skal rífa og fjarlægja í verkinu, á sinn kostnað í samræmi við það sem fram kemur í 
verklýsingum.  Kostnaður vegna gámaleigu fellur þar undir.  Verktaki skal þrífa svæðið 
reglulega af slíkum efnisafgöngum og rusli og getur verkkaupi synjað um áritun reikninga 
fyrir framkvæmd verks þar til úr hefur verið bætt, telji hann að svo hafi ekki verið gert. 

Verktaki má ekki stöðva eða tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og bílastæði, né 
umferð annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum sínum með tilliti til 
þess. 

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. 

 

1.1.2 Girðing á byggingasvæði 
 

Verktaki skal setja upp öryggisgirðingu umhverfis byggingarsvæðið. Miðað skal við að 
girðingin sé a.m.k 2,0m há. Hún skal vera traust og af viðurkenndri gerð og uppfylla 
almennar öryggiskröfur. Á girðingu skal setja aksturshlið skv. teikningum. Verktaki skal 
viðhalda girðingunni meðan á framkvæmdum stendur og taka hana niður og fjarlægja að 
verki loknu 

MAGNTÖLUR: 

Magntala er gefið upp í nettó metrum (m) eins og mæla má á teikningum. Í einingarverðum 

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

viðhald hennar á verktíma og niðurtekt hennar að verki loknu. 
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1.1.3 Verkpallar 
 

Verktaki skal útvega og koma upp þeim verkpöllum er þarf til að fullvinna verkið. Verkpallar 
skulu vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð. Verktaki 
skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum og 
gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann verkkaupa um tilhögun verkpalla. Þar 
sem halda þarf gönguleiðum opnum, undir eða upp við verkpalla, skal afmarka þær með 
handriðum og þéttklæða yfir þær þannig að þeir sem leið eiga um séu ekki í hættu vegna 
framkvæmdanna, umferðar eða af öðrum orsökum 

 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp sem heildarmagn (heild) eða í nettó tölum í þeim einingum sem fram 
kemur í magnskrá. Innifalið er útvegun vinnupalla, uppsetning, rekstur, niðurtekt, 
brottflutningur. 
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Kafli 7. FRÁGANGUR UTANHÚSS - VERKLÝSINGAR 
 

7.1 Rif 
 

7.1.0 Almennt 
 

Við niðurrif skal aðgæta að skaða ekki aðliggjandi fleti og annað það sem nota skal áfram.  

Þess skal vandlega gætt að valda ekki tjóni, s.s. sprungumyndun á burðarvirki eða að ryk og 

óhreinindi sem af því stafar valdi ekki óþrifum.  Gæta skal að legu lagna o.þ.h. sem fyrir eru 

og gæta þess að slíkt skemmist ekki við vinnu þessa.  Ef það gerist ber verktaka að bæta úr 

því á sinn kostnað. Þess skal sérstaklega gætt að sem minnst hávaðamengun verði.  

Verktaki skal sjá um rif skv. lýsingum, brottflutning efnis og að efni sé flokkað skv. reglum og 

fargað á löglegan hátt. 

 

7.1.1 Gluggar og hurðir 
 

Verktaki skal fjarlægja gamla glugga úr skv. teikningum. Við niðurrif skal aðgæta að skaða 

ekki aðliggjandi fleti og annað það sem nota skal áfram. Verktaki skal verja aðliggjandi fleti 

ef hætta er á skemmdum við niðurrif. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 

þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis.  

 

7.1.2 Bárujárn, borðaklæðning, sperrur, og pappi 
 

Verktaki skal fjarlægja að fullu alla klæðningu af þaki þeirra parts núverandi húss sem rífa á 

ásamt borðaklæðningu, sperra og þakpappa 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), sem fram koma 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.  
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7.1.3 Þakrennur 
 

Verktaki skal fjarlægja að fullu allar þakrennur af þeim part sem rífa á í núverandi húsi.   

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 

þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis. 

 

7.1.4 Þakniðurföll 
 

Verktaki skal fjarlægja að fullu öll þakniðurföll af þeim part sem rífa á í núverandi húsi.   

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 

þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis. 

 

7.1.5 Rif á vatnsbrettum  
 

Verktaki skal fjarlægja að fullu öll vatnsbretti af þeim part sem rífa á í núverandi húsi.   

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og 

mæla má eða telja að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo 

sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   

Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á 

umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.1.6 Múrbrot, járnbundinn veggur 
 

Þessi liður felur í sér múrbrot á járnbundnum veggjum skv. teikningum. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2).  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 

kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur.  Einnig rýrnun, afskurður 

og brottflutningur og förgun umframefnis. 
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7.2  Múrverk utanhúss 
 

7.2.0 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.   

 

7.2.1 Meðhöndlun sjónsteypu 
 

Vanda skal sérstaklega til uppsláttar og steypuvinnu við sjónsteypu til að forðast skemmdir í 

yfirborði á steypta fletinum. Mót þurfa að vera með óskemmdu yfirborði, þétt og 

ósveigjanleg, steypan vibruð niður eftir sérstökum reglum og mótaolían þarf að vera 

sérhönnuð í þessum tilgangi. 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 monosílan, uppleyst í terpentínu 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 ríkulaga.  Fari mónósílan á gler, ál, tré 

eða á aðra þá staði sem ekki á að bera efnið á skal hreinsa það með spritti eða örðum þar til 

gerðum hreinsiefnum. 

MAGNTÖLUR: 

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

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

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

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

gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. Múrverk skal vinna samkvæmt 

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

lög og reglugerðir. 
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7.2.2 Lokun kónagata 
 

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

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í stykkjum eins og kemur fram í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera 
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutning. 

 

7.2.3 Einangrun og vatnsþétting á sökkulveggi 

 

Liður þessi felst í því að leggja einangrun á sökkulveggi ásamt því að vatnsþétta veggina. 

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

einangrunina sem mest í heilum plötum. Einangrun skal vera 100mm steinullareinangrun 

120 kg/m3.  Einangun skal festa með díblum af þeirri gerð sem framleiðandi einangrunar 

mælir fyrir um. 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. 

Á steyptan flöt skal setja vatnsþéttingu. Væta skal flötinn med hreinu vatni og bera á 2 
umferðir af vatnsfælinni steypuhúð. Áður en efnið er borið á skal hreinsa flötinn af 
óhreinindum og mótaolíu, ef hún hefur verið notuð. Efnið skal bera á með sementskústum. 
Ekki má bera efnið á við lægra hitastig en 5 gr. celsius og ekki ef búast má við lægri hita 
næsta sólarhringinn og ekki má bera efnið á frosinn eða hrímaðan múr. Úða þarf flötinn ef 
heitt er í veðri eftir að borið er á hann til að forðast of hraða þornun. Við allan undirbúning og 
vinnu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda efnis.   

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 um er að 

ræða 

 

7.2.4 Steypa upp í gluggaop 
 
Um er að ræða að steypa upp í gluggaop á steyptum útveggjum og ganga frá að fullu fyrir 
utan málun. 

Verkið skal vinna á eftirfarandi hátt: 

 - Brjóta og hreinsa burt skemmda og lausa steypu af fletinum sem steypa skal að.  
Flöturinn sé afmarkaður með sögun eða brotinn þannig að skil viðgerða myndi sem næst 90° 
horn við flötinn.  

 - Hreinsa steypusárið með meitli og vírbursta og fjarlægja allar steypuflögur, 
fyllingarefni og ryð og skola með köldu, hreinu vatni eða blása með olíufríu þrýstilofti. 
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 - Bora fyrir og líma föst tengijárn þar sem ný steypa mætir eldri.  Ef ekkert er tekið 
fram á teikningum eða í magnskrá skulu tengijárn þessi vera K10, lengd 60 mm c/c 150 mm. 
og ganga að hálfu inn í eldri steininn og límist með viðurkenndu steinlími. 

 - Binda steypustyrktarjárn c/c 150 í báðar áttir og binda þau við innlímd tengijárn. 

 - Slá upp mótum með sama formi og fyrir er og falla vel að samskeytum við eldri 
steypu. 

 - Væta steypusárið vel 12-24 tímum áður en viðgerð hefst.  Steypusárinu skal halda 
röku, án þess þó að vatn sé sýnilegt á flötum þegar viðgerð hefst. 

 - Steypa með viðgerðarsteypu. 

 - Ganga skal frá viðgerðinni í samræmi við yfirborðið í kring. 

 - Halda viðgerðinni rakri í a.m.k. 7 daga eða sprauta strax með steypuþekju. 

 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) þar sem flötur undir 0,2 m2 reiknast sem 0,2 m2. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 
kostnaður vegna rýrnunar efnis og förgunar,nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin 
innihalda þrif á umhverfi eftir verkið svo em á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um er að 
ræða. 

 

7.3 Trésmíði utanhúss 
 

7.3.0 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. Verktaki má engar breytingar 

gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

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

viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gagnvarinn eftir því sem við á, ef annað er 

ekki tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á staðnum. Þar sem timbur 

kemur að steyptum fleti skal ætíð setja asfaltpappa á milli eða kítta með viðurkenndu kítti, 

einnig á milli steinsteypu og hluta úr áli og stáli.  Allar festingar úr stáli skulu vera 

heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því sem fram kemur á teikningum eða í verklýsingum. 

Verð á festingum skal vera innifalið í einingarverðum nema þær komi fram í öðrum liðum 

verksins. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir.  

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
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7.3.1 Vatnsbretti 

 
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp 2mm litað ál-vatnsbretti undir gólfsíða glugga, 
úr því efni og í þeirri útfærslu sem fram kemur á teikningum. Vatnsbretti skal vera úr sama 
efni og í sama lit og gluggar nema annað sé tekið fram. Litur RAL 9007.  

Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir 
vatnsbretti skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð vatnsbrettis. Efni skal klippt 
með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna 
hitamyndunar. Hitastig við vinnslu vatnsbrettis þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera 
undir 5°c. Gæta skal þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur 
milli efna sem orsakað geti tæringu. Ef ekki er annað tekið fram skal setja tjörupappa á milli 
steins og áfellunnar. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum 
tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr.    

Klæðning skal vera 2 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.  Við 
beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm.   

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 
kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla 
ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 
ræða. 

 

7.3.2 Álklæðning 
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp álklæðningu í litum RAL 5009 og RAL 9007, 
skv. teikningum.  Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal þess, 
að efni undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu, svo og yfirborðshúð klæðningar. 
Nota skal fylgihluti eins og áfellur í samræmi við teikningar og klæðningu. Frágangur skal 
vera eins og fram kemur á sérteikningum. Álið skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má 
skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu klæðningar 
þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c. Gæta skal þess sérstaklega við vinnu 
þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu. Stangist 
þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda álklæðningar í einhverjum tilvikum skal bera það 
undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Klæðning skal samþykkjast af eftirlitsmanni. 
Klæðning skal lögð af fagmönnum, sem annast haf slíka klæðningu áður og skal lögnin 
útfærð í samræmi við teikningar arkitekta og í nánu samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
Álklæðning skal uppfylla þær kröfur sem koma fram í byggingarreglugerð.  

Klæðning skal vera 2 mm ef annað er ekki tekið fram á teikningum eða í magnskrá.  
Uppskipting klæðningar skal vera samkvæmt teikningum og skal vera 3 - 5 mm bil milli 
platna.   

Klæðningin festist á festingakerfi með hnoðum eða skrúfum skv. teikningum. Þéttleiki 
festinga skal vera eftir forsögn burðarþolshönnuðar eða eftirlitsmanns. 

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 
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vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 
gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.3.3 Sólskermar (lerki) 
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp 20x50mm sólskerma úr lerki. Lerkið er fest 
með skrúfum í vinkilfestingu skv. teikningum.  

MAGNTÖLUR:  
Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum 
er einungis kostnaður á timbri og vinnu við uppsetningu, vélar og flutningur og kostnaður 
vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 
gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða.  

 

7.4 Málun 
 

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 sérstakleg tillit til aðstæðna 

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

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

verkkaupa. 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 

vinnubrögðum og í samræmi við staðla.  Við alla málningarvinnu skal fara eftir leiðbeiningum 

framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó þannig að stangist 

forskrift framleiðenda málningar í einhverju á við verklýsingar þessar, skal verktaki láta 

verkkaupa vita strax af því og ákveður verkkaupi þá hvað skuli gilda. 

Ef málning þekur ekki nægilega vel að mati verkkaupa, t.d. vegna þess að undirlag er dekkra 

eða ljósara en málningin, þá skal mála aukayfirferð. Verktaki skal meta það og reikna það 

inn í einargverð viðkomandi liðar, ef hann telur þörf á því. 

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir.  Bent skal á að helstu framleiðendur 

málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru verktakar hvattir til 

að kynna sér þær. 

Áður en heildarverkinu er skilað, skal verktaki yfirfara málningu og gera við skemmdir, sem 

kunna að hafa orðið á verktímanum og skal það vera innifalið í einingarverðum málningar. 

Aldrei skal mála við hitastig sem er undir 5°c, nema framleiðandi málningar gefi leyfi fyrir því 

og verkkaupi sé látinn vita af því.  Ekki má undir neinum kringumstæðum að þynna málningu 

umfram það sem framleiðandi segir til um. 
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Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, ef um sambærileg efni sé að 

ræða og verkkaupi samþykki það.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki 

sem verkkaupi samþykkir. 

 

7.4.1  Endurmálun á steyptum flötum  
 

Endurmálun á steyptum flötum, tvær umferðir með akrýlmálningu. Blettamála skal áður yfir 
allar viðgerðir, til að ná sem líkastri áferð og á aðliggjandi flötum. Ef þessi lýsing stangast á 
við fyrirmæli málningarframleiðanda skal fara eftir þeim, en í samráði við eftirlitsmann. 

Verkið skal unnið á eftirfarandi hátt: 

 -   Hreinsa burtu alla lausa og flagnandi málningu af fletinum, svo og önnur 
óhreinindi. 

 -   Bera 40% mónósílan á sprungur, viðgerðir og þá fleti sem sér í beran stein sem 
blettamála skal.  Mónósílanið skal mynda fljótandi himnu á yfirborðinu og flæða inní allar 
sprungur. 

 -   Blettmála viðgerðir og þá fleti sem sér í beran stein með akrýlmálningu.  

 -   Mála síðan jafnmargar umferðir og fram kemur í magnskrá, með óþynntri 
vatnsþynnanlegri akrýlmálningu.  Efnisnotkun um 0,12 l/m2 pr. umferð miðað við sléttan flöt.  
Þurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 115 mikron. 

 

Málningin skal allstaðar hylja undirlagið fullkomlega með tilliti til litar.  Lárétta og hallandi fleti 
eins og steinkanta og vatnsbretti glugga, skal loka með vatnsþéttandi efni áður en málun 
hefst, t.d. þykkhúð.  Litur: RAL 9010 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu eða í annarri 
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 
kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna 
förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð 
fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, skurðir, kverkar, þrif á aðliggjandi flötum o.þ.h. 

 

7.4.2 Endurmálun þaks  
 

Liður þessi felur í sér að endurmála þak á þegar byggðu húsi (Hamri) eftir því sem fram 
kemur í magnskrá. 

Verkið skal unnið á eftirfarandi hátt: 

 -   Háþrýstiþvo skal flötinn og slípa burtu lausa og flagnandi málningu af fletinum svo 
og önnur óhreinindi.    

 -   Þar sem ryðmyndun er skal slípa inn í hreint járn og fara vel út fyrir þá staði til að 
tryggja að ekkert ryð leynist undir málningu.   



59 
 

 -   Fara skal vel yfir allan flötinn til ad tryggja að ekkert ryð eða laus málning sé á 
honum þegar málningarvinna hefst.  Einnig skal laga göt og óþétta staði í klæðningunni eins 
og lýst er hér að neðan. 

 -   Grunnað yfir hreinsaða bletti með bitætigrunni, efnisnotkun um 0,1 l/m2 og 
þurrfilmuþykkt 15 mikron.   

 -   Mála síðan með tveimur umferðum af málningu sem samþykkt er af eftirlitsmanni.   

Efnisnotkun 0,12 l/m2 per umferð og þurrfilmuþykkt 50 mikron per umferð.  Endanleg 
þurrfilmuþykkt skal þannig vera 115 mikron a.m.k.  Líða skulu a.m.k. 10 klst. milli umferða í 
öllum framangreindum tilvikum.  Ekki skal mála við lægra hitastig en 5°c og skal flöturinn 
sem mála á vera minnst 3°c yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.  

Litur: RAL 5009 

Háþrýstiþvo skal á eftirfarandi hátt: 

 - Verja allt umhverfið þannig að háþrýstiþvotturinn valdi ekki skemmdum. 

 - Miðað skal við þann þrýsting, sem þarf að mati eftirlitsmanns (algengt: 300 - 400 
bör). 

 - Hreinsun miðast við að hreinsa alla lausa og skemmda málningu af fletinum svo og 
óhreinindi og ryðtauma.  Miðað er við að núverandi málningarfilma sé þynnt um 50% að 
meðaltali.  

 - Hreinsa burt allt rusl, málningu og önnur ummerki eftir háþrýstiþvottinn.   

Verktaki skal leggja til og líma niður tjöruborða til þéttingar á þeim stöðum þar sem klæðning 
er óþétt og þar sem líkur eru á að klæðning geti verið óþétt.  Þetta skal gera í nánu samráði 
við eftirlitsmann.  Nota skal tjöruborða sem samanstendur af álþynnu og bitumen-
gúmmíblönduðu límefni.  Hann skal vera öldrunarþolinn með kröftugri viðloðun sem límist 
varanlega á undirlagið og vera samþykktur af eftirlitsmanni. 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu eða í annarri 
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 
kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna 
förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð 
fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, skurðir, kverkar, þrif á aðliggjandi flötum o.þ.h.  Einnig 
skal kostnaður við háþrýstiþvott og lagfæringar á götum og þéttingu á klæðningu vera 
innifalið í þessum lið. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. 

 

7.4.3 Endurmálun glugga 
 

Endurmálun á tréverki með viðarvörn og olíulakki.   Ef þessi lýsing stangast á við fyrirmæli 
málningarframleiðanda skal fara eftir þeim, en í samráði við eftirlitsmann. 

Ef um er að ræða opnanlegt fag í glugga skal mála að framan, á hliðum svo og fals kringum 
fagið. 

Verkið skal unnið á eftirfarandi hátt: 

 -   Skafa og slípa burtu alla lausa og flagnandi málningu af fletinum, svo og önnur 
óhreinindi.   
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 -   Þar sem slípað er niður í beran við, skal metta viðinn með viðarvörn. Til að metta 
viðinn getur þurft að bera á fleiri en eina umferð. Áður en málun hefst skal rakinn í viðnum 
vera minni en 18%. 

 - Mála skal tvær umferðir með þekjandi viðarvörn.  Efnisnotkun um 0,12 l/m2 per 
umferð.  Þurrfilmuþykkt einnar umferðar sé 30-35 mikron. Endanleg þurrfilma skal vera 
a.m.k. 60 míkron. 

 - Á álagsfleti svo sem botnfalslista lárétta pósta og neðsta karmstykki skal mála 
þriðju umferð, þannig að endanleg þurrfilmuþykkt sé a.m.k. 90-100 mikron á þessum 
stöðum.  

 - Ef járn er í fletinum, (t.d. skrúfur, lamir, gluggajárn o.þ.h.) sem er farið að ryðga, 
skal ryðhreinsa það og grunna með ryðvarnargrunni áður en málað er.  

- Að lokum skulu allir glugar lakkaðir tvær umferðir með olíulakki.  Varðandi málun 
skal fara eftir fyrirmælum málningarframleiðanda.   

Litur: RAL 9007 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða lengdarrmetrum (m) eða stykkjum (stk), eftir 
því sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo 
sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður v.egna rýrnunar efnis og förgunar,nema 
annað sé tekið fram svo og vinnupalla sé ekki gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. Einnig þrif á 
umhverfi eftir verkið o.þ.h. 

 

7.4.4 Málun steyptra flata 
 

Alla nýbyggða fleti utanhúss sem ekki eru með sjónsteypuáferð skal grunna og mála með 
plastmálningu í litum RAL 9010 og RAL 2000 skv. teikningum. Grunnur og plastmálning skal 
vera af þeirri gerð sem fram kemur í magnskrá eða verkkaupi velur. Fjöldi umferða kemur 
fram í magnskrá.  Efnisnotkun skal í fyrstu umferd vera um 0,17 l/m2 miðað við sléttan flöt 
og þurrfilmuþykkt skal vera 75 mikron.  Efnisnotkun seinni umferða skal vera um 0,12 l/m2 
miðað við sléttan flöt og Þurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 115 mikron. 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum 
skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar 
og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda 
verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á gleri 
og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 
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7.5 Þök 
 

7.5.0 Almennt: 
 

Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og 

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. 

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

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll 

vafaatriði. 

Um er að ræða frágang á þökum, skyggni, þakköntum, niðurfallsrennum og niðurföllum. 

Þrjár gerðir eru á byggingunni. Viðsnúin þök með völusteinum, viðsnúið þak með torf og 

sperruþök klædd með bárujárni. 

Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja t.d. með einni kústunarumferð með 

viðurkenndu fúavarnarefni. Sérstaklega skal vanda til fúavarnar sperruenda og veggreima. 

Í þeim tilvikum sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa eða vatnsheldan krossvið á 

milli steins og timburs. Rakainnihald timburs í burðarvirkjum 13 - 15 % (húsþurrt). 

Allir naglar, boltar og festijárn skal vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera 

innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. 

Loftun þaks á köntum og göflum er sýnd á deiliteikningum svo og frágangur þakkanta og 

skyggnis. 

 

7.5.1 Viðsnúin þök: 
 

Þak skal dúkaleggja ofan á glerfilt (50-80gr/m2) sem leggst ofan á einangrun.  Gert er ráð 
fyrir Protan G þakdúk en ofan á hann skal leggja 10cm malarlag með steinastærð 20-80mm 
(Völusteinn) eða torf eftir því sem við á skv. teikningum. Dúkurinn er lagður upp á hliðarveggi 
og upp á þakkanta undir flasningar. Í kverkar skal setja þríhyrnda kverkalista. Þakdúkurinn 
kemur ofan á einangrun sem er þrískipt og lögð ofan á steypta plötu. Neðri lög einangrunar 
meiga vera 16-18 kg/m3 en efsta lagið skal vera 24kg/m3. Á steyptar þakplötur er sett tvöfalt 
lag af asfaltpappa (4kg/m2) til að vatnsverja. Sniðskurður til að ná vatnshalla á þakið er 
tekinn á efsta lag einangrunar. Tryggja skal að halli að niðurföllum sé nægilegur allsstaðar. 
Upp með þakköntum er sett asfaltlag (4kg/m2) sem vatnsvörn, 50mm steinullarplötu (eftir því 
sem við á) og dúkur lagður yfir og upp á þakkant undir áfellur. 

Þar sem þök eru torflögð skal leggja þrjú lög af torfi, neðri tvö lögin með rótina upp en efsta 
lagið skal skera af gömlu túni með lágvöxnum innlendum grastegundum. Umhverfis niðurföll 
í grasflöt skulu vera völusteinar. 
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Völusteinar:  

Völusteinar eru lagðir ofan á dúk á þaki og jafnaðir út í samræmi við magnskrá og teikningar.  
Steinar þessir hafa þann tilgang aðallega að halda niðri dúknum.  Þykkt lagsins skal vera 20-
80mm og þarf efni að vera núið. Þess skal sérstaklega gætt við útlögn á Völusteininum að 
skemma hvergi undirliggjandi pappa. 

Torf:  

Þar sem þök eru torflögð skal leggja þrjú lög af torfi, neðri tvö lögin með rótina upp en efsta 
lagið skal skera af gömlu túni með lágvöxnum innlendum grastegundum. Umhverfis niðurföll 
í grasflöt skulu vera völusteinar. 

Þakdúkur: 

þakdúk slal leggja á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem þarf til að skila 

fullfrágengnu verki.  Gert er ráð fyrir Protan G þakdúk. 

Þess skal gætt vel að allur dúkur sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir 

skemmdum við flutning eða geymslu.  Rúllur skal geyma þannig að þær standi upp á 

endann á þurrum stað. Í minnst sólarhring áður en dúkur er notaður skal geyma hann við 

stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. Áður en innkaup eru gerð á dúknum skal 

afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um hann og önnur efni sem verktaki hyggst nota 

við lögnina og sýnishorn af dúknum og fá samþykki hans fyrir hvorutveggja. 

Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu lofti þannig að hann myndi órofna heild 

yfir allan flötinn og útfyrir brúnir. 

Krafist er 10 ára ábyrgðar á öllum frágangi tjörudúksins þ.m.t. efni og lögn frá framleiðanda 

þakdúks. Þakdúkurinn skal vera gerður fyrir tilgreinda óloftræsta uppbyggingu á þaki með 

þakhalla 1:40. Við þakkanta skal leggja dúkinn upp á steyptan veggkant og undir áfellur eftir 

því sem við á. 

Þar sem mikilvægt er að dúkurinn límist vel á samskeytum, skal yfirfara hverja lengju strax 

og gera við alla sjáanlega galla, gúlpa og bólur. Við þakkant skal leggja dúkinn uppá 

veggkant, ef því sem við á. 

“Blaut” einangrun: 

Leggja skal plasteinangrun ofan á pappa sem kemur ofan á steypta plötu, í þremur lögum, 

eftir því hvað kemur fram á teikningum og í magnskrá, með tilheyrandi undirbúningi og 

frágangi öllum sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.  Einangrunin skal vera samtals af 

þeirri þykkt sem tekið er fram í magnskrá.  Efsta lagið er sniðskorið þannig að vatnshalli 

verði að niðurföllum þeim sem verða á þakinu.  Neðsta lagið skal vera með krosslaga rásum 

undir neðra byrðinu til afvötnunar. 

Vatnsvörn: 

Verk þetta er að leggja tvö lög af þakpappa á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi 
öllum, sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.  Þakpappinn skal vera af viðurkenndri gerð.  
Áður en innkaup eru gerð á pappanum skal afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um 
hann og önnur efni sem verktaki hyggst nota við lögnina og sýnishorn af pappanum og fá 
samþykki hans fyrir hvorutveggja. 

Þess skal gætt vel að allur pappi sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir 
skemmdum við flutning eða geymslu.  Papparúllur skal geyma þannig að þær standi upp á 
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endann á þurrum stað.  Í minnst sólarhring áður en hann er notaður skal geyma hann við 
stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. 

Öll vinna við frágang þakpappans skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum.  

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum og vinnu við hann.  Lengd kanta mælist á ytri brún.  
Þakflötur er mældur innan við kanta.   

Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal hún gilda, en þó með 
samþykki verkkaupa. 

Samskeyti undirpappans eru soðin saman og skal skara langhliðar hans um 100 mm og 
skammhliðar um 150 mm.  Ofan á undirpappann skal leggja yfirpappa og skal eldsjóða hann 
við undirpappann og skal hann hafa sömu skörun.  Þetta lag skal leggja með langhliðar í 
stefnu halla þaksins.  Pappalögnina skal eldsjóða upp og yfir aðliggjandi veggi. Frágangur 
kanta og brúna er eins sýnt er á teikningum og er frágangur þessi innifalinn í þessum lið 
nema hann sé í sérlið í magnskrá. 

MAGNTÖLUR:  
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²), eins og mæla má að verki loknu. Þakflötur er 
mældur lárétt að innri brún kants. Þakdúkur upp á vegg fylgir þakfrágangi í verði. Engu er 
aukið við vegna rýrnunar eða skörunar, frágangi að lofttúðum, niðurföllum, þakblásurum og 
þessháttar. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og 
flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda 
verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um 
er að ræða. 

 

7.5.2 Timburþök 
 

Timburþök skulu vera byggð upp með 50x220mm sperrum, sem bornar eru upp með 
límtrésbitum eða stálbitum. Ofan á borðaklæðningu kemur tvöfalt lag af rakavarnarlagi 
(asfalpappi 4k/m2), 45x45mm c/c600 lektur og 18/76 bárujárn í lit RAL 5009. Þakkantur skal 
gerður úr sérsniðnu timbri sem festist á 50x220mm sperru með vinklum. Einangrun í þaki 
skal vera 220mm steinullareinangrun 30kg/m3 

Bárujárnsklæðning: 

Bárujárnsklæðningu skal vera 18/76 í lit RAL 5009 skv. teikningum.  Við uppsetningu skal 
fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal þess, að efni undir klæðningu skemmist ekki 
við uppsetningu svo og yfirborðshúð klæðningar. Frágangur skal vera eins og fram kemur á 
sérteikningum og setja skal þéttingar og músanet þar sem sýnt er á þessum sérteikningum.  
Þessir hlutir eru innifaldir í einingarverði nema annað sé tekið fram.   

Járnið skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu 
vegna hitamyndunar.  Bora skal fyrir nöglum og hreinsa burt allt svarf eftir borun.  Negla skal 
í aðra hverja hábáru með 4x35 mm galv. þaksaum.  Klæðningu skal skara um eina og hálfa 
báru hið minnsta.  Ekki skal vera meira en 700 mm milli naglaraða. Negla skal í hverja 
hábáru á svæði sem er 1,5 m frá kanti og frá kili.  Á svæði sem er 1,5 x 1,5 m frá úthornum 
skal bil milli naglaraða ekki vera meira en 350 mm.  

Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda klæðningarinnar í einhverjum tilvikum skal 
bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr.   ATH. Öll mál skulu tekin á staðnum. 
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Lektur: 

Lektur úr furu af þeirri þykkt sem kveðið er á um í magnskrá koma á timburgrind c/c 600 mm 
og undir alla plötukanta.  Negla skal lista með 2 stk. galv. nagla 45/90 í hverrja grind, eða í 
c/c 30 cm. Gæta skal þess að undirlag skemmist ekki við uppsetningu listanna.    

Vatnsvörn:Verk þetta er að leggja tvö lög af þakpappa á þak með tilheyrandi undirbúningi 
og frágangi öllum, sbr. lið 7.5.1 “vatnsvörn”. 

Borðaklæðning: 

Borðaklæðningu skal koma fyrir á þökum í samræmi við magnskrá og teikningar. Um er að 

ræða furuborð 25 x 150 mm.  Klæðningin skal negld í hverja sperru með galvanhúðuðum 

saum 31/80.  Hvert borð neglist í hverja sperru í samræmi við eftirfarandi: Á úthornum húss, 

1,5x1,5m. 5stk.  Meðfram útbrúnum húss, 1,5m. 3stk.  Inn á þaki, 3stk. 

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

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

er sýnt á teikningum. 

Þakviðir (sperrur): 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakviðum í samræmi við magnskrá og 
teikningar.   Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í 
magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg 
vinnubrögð.   Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. 

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Timbur skal ekki vera af 
lakara en í K18 flokki, nema annað sé tekið fram. Styrkleikaflokkur timbursins skal merktur á 
það með ótvíræðum hætti.   

Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja með tveimur kústunarumferðum 
með viðurkenndu fúavarnarefni og láta þorna á milli umferða. Sérstaklega skal vanda til 
fúavarnar sperruenda og veggreima.  Sperruendar skulu fúavarðir minnst 1 m. inn fyrir 
útvegg. Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru leyti skal farið eftir 
leiðbeiningum framleiðanda.   

Í þeim tilvikum sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa á milli steins og timburs.  
Rakainnihald timburs í burðarvirkjum 13 - 15 % (húsþurrt). 

Bil milli sperra er mælt milli miðlína þeirra.  

Allir naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera 
innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. 

Steinullareinangrun: 

Inn á milli sperra kemur steinull af þeirri gerð og þykkt sem kveðið er á um í magnskrá, 
þannig að hún liggi alls staðar fast við grind og hvergi myndist holrými. Þar sem gert er ráð 
fyrir útloftun skal gæta þess að útloftunarbil sé amk. 25 mm.  Þetta útloftunarbil er myndað 
með loftunarlistum 25 x 25 mm sem ullin leggst upp að. Fara skal alfarið eftir leiðbeiningum 
frá framleiðandinn. 

Rakavarnarlag:Koma skal fyrir rakavarnarlagi úr 0,2 mm þolplasti neðan á sperrur í þaki.  

Samskeyti skarast einungis á sperrum, minnst 200 mm og þéttist nægilega.   
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Vanda skal sérstaklega þéttingu milli rakavarnarlags lofts og veggs.  (Sjá leiðbeiningar frá 
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, um frágang á plastdúk fyrir rakavörn.)   

Komi slysagöt á rakavarnarlagið skulu þau lagfærð í samráði við verkkaupa fyrir klæðningu. 

Þakkantur (grind) 

Liður þessi felur í sér efni og vinnu við að smíða grind þakkants skv. teikningum, bæði 

langhliðar og gafla eftir því sem við á. Tréverk skal vera gagnfúavarið og festingar 

heitgalvanhúðaðar ef annað kemur ekki fram á teikningum eða í magnskrá.  Gæta skal þess 

að loftræsting inn á þakið sé í lagi þar sem það á við. 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, sem fram kemur í magnskrá. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 
vélar og flutningar.  Einnig þrif á umhverfi eftir verið o.þ.h. ef um er að ræða  

 

7.5.3 Þakskyggni 
 

Þakskyggni við aðalinngang skal vera byggt upp með Kingspan multideck 80-V2 
trapisuplötum og skulu þær koma í hámarslengdum.  Plötur eru festar með múrboltum í 
steypta burðarveggi sem undir þeim eru og fyllt upp í með c25 steypu. Ofan á steypu kemur 
rakavarnarlag (sjá lið 7.5.1), 100mm 24kg/m3 plasteinangrun og þakdúkur (sjá lið 7.5.1) 

MAGNSKRÁ: 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, sem fram kemur í magnskrá. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að koma upp trapizuplötunum ásamt 
frágangi á rakavarnarlagi, einangrun og dúk. Allt efni, vinna, vélar og flutningar innifalið í 
verði. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða  

 

7.5.4 Flasningar á steyptan þakkant og timbur þakkant 
 

Liður þessi felur í sér að koma fyrir 2mm ál flasningu í lit RAL 9007 ofan á steypta þakkanta 
og út fyrir ysta lag útveggja ásamt því að koma fyrir 2mm ál flasningu í lit RAL 5009 utan um 
timbur þakkanta skv. teikningum. Flasningar skulu mynda a.m.k. 2° vatnshalla inn á 
þakið/ofan í niðurföll og skulu þær koma í hámarkslengdum. Undir samskeyti skal koma fyrir 
50mm álrenningi sem hnoðaður er við flasningu. Á milli samskeyta skal vera 5mm fúga. 
Flasning verður fest í álvinkla (c/c 400) eða í álundirkerfi með steinskrúfum. Vanda skal til 
allrar vinnu við uppsetningu þannig að hlífar verði ekki fyrir skemmdum, hvorki fyrir né eftir 
uppsetningu. 

MAGNTÖLUR: 
Magn er gefið upp í nettó metrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 
fram kemur í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera 
verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn 
vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda, ásamt þrifum á umhverfi eftir verkið o.þ.h. 
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7.5.5 Niðurföll í viðsnúin þök 
 

Liður þessi felur í sér að koma fyrir þakniðurfallsbrunnum á viðsnúin þök rétt við þakkant sbr. 
teikningum. Þakniðurfallsbrunnar skulu vera af viðurkenndri og vottaðri gerð. Verktaki skal 
leggja inn til eftirlitsmanns verkkaupa upplýsingar um þakniðurfallsbrunna til samþykkis. 
Niðurföll í þaki skulu vera með götuðum hólk og skal hólkurinn vera úr ryðfríu efni. Hann nær 
a.m.k 50 mm yfir endanlegt yfirborð þakflatar með áfestu loki á endanum. 
Þakniðurfallsbrunnar tengjast við niðurfallsstofn og verður komið fyrir hitaþráðum í 
niðurföllin. Farið skal eftir leiðbeiningum skv. framleiðanda við uppsetningu.  

MAGNSKRÁ: 
Greitt er fyrir fjölda niðurfallsbrunna í stykkjum.  Innifalið í einingarverði skal vera öll vinna og 
efni til verksins þ.m.t tenging við niðurfallsstofn, frágangur á gatahólk, vinna við þéttingu 
þakdúks við þakbrunn. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.5.6 Yfirfallsrör með rist 
 

Liður þessi felur í sér að koma fyrir yfirfallsrörum á viðsnúnum þökum skv. teikningum. Rör 
skal setja í gegnum steyptan útvegg ofan við niðurfallsrör þaks líkt og sýnt er á teikningu 
hönnuðar. Setja skal rist á op yfirfallsrörs beggja vegna veggs og skal rist sem snýr út máluð 
í lit RAL 9007 

MAGNTÖLUR: 
Greitt verður fyrir fjölda yfirfallsröra í stykkjm.  Innifalið í einingarverði skal vera öll vinna og 
efni til verksins þ.m.t frágangur og vinna við þéttingu þakdúks við yfirfallsrör. Einnig þrif á 
umhverfi eftir verkið o.þ.h. 

 

7.5.7 Þakrennur og rennubönd 
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakrennum og rennuböndum í samræmi við 

magntöluskrá og teikningar. Efnið kemur fram í magntöluskrá og litur er RAL 9007. 

Rennubönd skal setja með c/c 600 mm bili mest, nema annað sé tekið fram og vera traust. 

Þess skal gætt vel að rennur hafi jafnan halla að niðurföllum. 

MAGNTÖLUR: 

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

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

að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, 

umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda, ásamt þrifum á umhverfi eftir verkið 

o.þ.h. 
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7.5.8 Þakniðurföll 
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakniðurföllum í samræmi við magntöluskrá 

og teikningar. Efnið kemur fram í magntöluskrá og litur er RAL 9007 

MAGNTÖLUR: 

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

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

að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, 

umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda, ásamt þrifum á umhverfi eftir verkið 

o.þ.h. 

 

7.6 Gluggar og hurðir 
 

7.6.0 Almennt: 

 

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

skal verktaki kynna sér hvorutveggja áður en verk hefst og vera öruggur um að hann skilji að 

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

innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna, umfram það sem teikningar segja til 

um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar 

breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og 

fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.  Verktaki skal verja alla glugga, gler og 

útihurðir fyrir skemmdum með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur 

eftir því sem ástæða er til. 

Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki 1100 

Pa. Styrkleiki hurða, karma og allra annarra hluta sem þeim tilheyra og allur frágangur skal 

uppfylla kröfur gildandi álagstaðla.  

 

Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð standist 

gæðakröfur.  Allar skrúfur og aðrar festingar skulu vera ryðfríar. 

Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé slíkt 

sambærilegt og samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal nota 

viðurkennd efni og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir. 
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Álgluggar og álhurðir 

Í glugga- og hurðakarma skal notast við ál. 

Gluggar skulu vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem 
þarf til fullnaðarfrágangs verksins.  Allir þéttilistar sem tilheyra álgluggum og hurðum skulu 
vera gæðavottaðir af framleiðanda gluggakerfis. 
 
A.m.k. fimm ára ábyrgð skal vera á gluggakerfi og öllum frágangi þess og skal verktaki 
leggja fram vottorð frá álgluggaframleiðanda um ábyrgð hans. 
 
Fastir gluggar og opnanlegir falla undir þennan lið svo og hurðir eftir því sem við á. Öll járn á 
opnanleg fög og hurðir skulu vera innifalin í lið þessum. Álhurðir skulu vera með vönduðum 
hurðarpumpum tengdum brunaviðvörunarkerfi eftir því sem fram kemur á teikningum 

Allt gler skal vera tvöfalt samlímt fyrsta flokks gler með minnst 12mm loftbili milli glerja, 

ásamt viðurkenndu öryggisgleri í einstaka glugga skv. teikningum. 

Loft- og vatnsþettleiki skal vera staðfestur með vottorði frá Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins eða annarri sambærilegri stofnun sem prófar samkvæmt sömu stöðlum. 

Gluggaísetning og festingar 
 
Glugga- og hurðakarma skal festa tryggilega skv. fyrirmælum verkfræðings byggingarinnar. 

Gluggar skulu festir með festingarefni sem gluggaframleiðandi samþykkir.  

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

síðan skal þétt með tróði. Utan við tróðið skal setja þéttipulsu og þéttikítti. Pulsuna skal setja 

það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa rifu breidd). Utan við pulsuna,bæði að 

utan og innan, skal þétta með þéttikítti af uretangerð. Þar sem þess er krafist af 

framleiðanda fúguefna (kíttis), skal grunna með efni, sem hann samþykkir.  Gunnurinn skal 

þekja allan snertiflötinn. 

Opnanleg fög 

 

Opnanlegir fög glugga í vesturálmu nýbyggingar verða rafknúnir vegna hæðar (sjá teikningu 

3.02).  

 Álhurðir 

 

Útihurðir skulu vera úr áli í lit RAL 9007. Ísetning verði skv. ráðleggingum framleiðanda og 

eftirlitsmanns verkkaupa. Gler í öllum útihurðum skal vera öryggisgler. Á allar útihurðir skal 

setja vandaðar hurðapumpur tengdar brunaviðvörunarkerfi. Handföng skulu vera úr ryðfríu 

stáli og vera báðum megin á hverju hurðablaði. Hurðastopparar skulu vera við hurðir. 

Cylenderskrár skulu vera krómhúðaðar, vandaðar og sterkar og skulu þær falla inní 

höfuðlyklakerfi. Hurðir skulu vera með 3-4 vönduðum ryðfríum lömum. 

ATH. Verktaki skal sjálfur taka öll mál á staðnum og sannreyna máltökur á teikningum. 
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7.6.1 ÚH-01 – ÚH-13 

 

Álhurð – EI230-CSm – Með hurðapumpu 

Sjá teikningu: 3.02 

Smíði er skv. lýsingu í lið 7.6.0 

Til verkliðar telst smíði og uppsetning á álhurðum og álgluggum ÚH-01 – ÚH-13 skv. hurða- 

og gluggateikningum hönnuðar.  Enn fremur felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar 

gagnvart vatni/raka og vindum, bæði innan- og utanvert, í samræmi við teikningar hönnuðar 

og fyrirskrift gluggaframleiðanda þess gluggakerfis sem í boði er. 

Handföng skulu vera úr sívölu, ryðfríu burstuðu stáli af viðurkenndri gerð í samráði við 

hönnuð. Hurðapumpur skulu vera af vandaðri gerð. 

Allt gler skal vera eins og lýst er í lið 7.7.0 ásamt teikningum hönnuðar. 

Þröskuldar eiga að vera úr áli og ekki vera hærri en 2.5cm. 

Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi, fjarlægja og ganga frá nánasta umhverfi án 

ummerkja. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið út í stykkjum (stk), eins og má sjá á teikningum. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem smíði á hurðum og gluggum, 

handföng, lamir, hurðastoppari, hurðapumpa, festingar, uppsetning, tilheyrandi þéttiefni og 

þéttilistar og allur annar frágangur við smíði og ísetningu. Allt gler og glerísetning er innifalið 

í þessum lið. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.6.2 ÚH-14 

 

Innkeyrsluhurð – EI260-CSm – Rafdrifin 

Sjá teikningu: 3.02 

Smíði er skv. lýsingu í lið 7.6.0 

Til verkliðar telst smíði og uppsetning á innkeyrsluhurðum ÚH-14 skv. teikningum. Setja skal 

hurðarnar í hurðarop með tilheyrandi járnum.  Hurðir skulu vera af viðurkenndri gerð og skal 

eftirlitsmaður verkkaupa samþykkja þær áður en þær eru settar í.   

Hurðirnar skal stilla af þannig að þær opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast. 

Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi, fjarlægja og ganga frá nánasta umhverfi án 

ummerkja. 

Allt gler skal vera eins og lýst er í lið 7.7.0 ásamt teikningum hönnuðar. 
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MAGNTÖLUR: 

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

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

Einnig rýrnun, afskurður og brottflutingur og förgun umframefnis.  Einnig vinnupallar ef ekki 

er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

 

7.6.3 ÚH-15 og ÚH-16 
 

Álhurð – EI260-CSm 

Sjá teikningu: 3.02 

Smíði er skv. lýsingu í lið 7.6.0 

Til verkliðar telst smíði og uppsetning á álhurð ÚH-17 skv. hurða- og gluggateikningum 

hönnuðar.  Enn fremur felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar gagnvart vatni/raka og 

vindum, bæði innan- og utanvert, í samræmi við teikningar hönnuðar. 

Handföng skulu vera úr sívölu, ryðfríu burstuðu stáli af viðurkenndri gerð í samráði við 

hönnuð. Þröskuldar eiga að vera úr áli og ekki vera hærri en 2.5cm. 

Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi, fjarlægja og ganga frá nánasta umhverfi án 

ummerkja. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið út í stykkjum (stk), eins og má sjá á teikningum. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem smíði á hurðum og gluggum, 

handföng, lamir, hurðastoppari, hurðapumpa, festingar, uppsetning, tilheyrandi þéttiefni og 

þéttilistar og allur annar frágangur við smíði og ísetningu. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið 

o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.6.4 ÚH-17 
 

Álhurð – EI260-CSm 

Sjá teikningu: 3.02 

Smíði er skv. lýsingu í lið 7.6.0 

Til verkliðar telst smíði og uppsetning á álhurð ÚH-17 skv. hurða- og gluggateikningum 

hönnuðar.  Enn fremur felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar gagnvart vatni/raka og 

vindum, bæði innan- og utanvert, í samræmi við teikningar hönnuðar. 

Handföng skulu vera úr sívölu, ryðfríu burstuðu stáli af viðurkenndri gerð í samráði við 

hönnuð. Þröskuldar eiga að vera úr áli og ekki vera hærri en 2.5cm. 

Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi, fjarlægja og ganga frá nánasta umhverfi án 

ummerkja. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið út í stykkjum (stk), eins og má sjá á teikningum. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem smíði á hurðum og gluggum, 

handföng, lamir, hurðastoppari, hurðapumpa, festingar, uppsetning, tilheyrandi þéttiefni og 

þéttilistar og allur annar frágangur við smíði og ísetningu. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið 

o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.6.5 G-01 – G-20 

 

Álgluggar 

Sjá teikningu: 3.01 

Smíði er skv. lýsingu í lið 7.6.0 

Til verkliðar telst smíði og uppsetning á álgluggum G-01 – G-20 skv. hurða og 

gluggateikningum hönnuðar. Enn fremur felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar gagnvart 

vatni/raka og vindum, bæði innanvert og utanvert, í samræmi við teikningar hönnuðar og 

fyrirskrift gluggaframleiðanda þess gluggakerfis sem í boði er. 

Eftir uppsetningu skal hreinsa öll óhreinindi, fjarlægja og ganga frá nánasta umhverfi án 

ummerkja. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið út í stykkjum (stk), eins og má sjá á teikningum. Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem smíði á gluggum, laus fög, skrúfur, 

járn, festingar, uppsetning, tilheyrandi þéttiefni og þéttilistar ásamt öllum öðrum frágangi við 

smíði og ísetningu glugga. Allt gler og glerísetning er innifalið í þessum lið. Einnig þrif á 

umhverfi eftir verkið o.þ.h ef um er að ræða. 

 

7.7 Gler og glerjun 
 

7.7.0 Gler og glerjun 
 

Allt gler skal vera tvöfalt samanlímt fyrsta flokks gler með minnst 12mm loftbili milli glerja 
samsett af framleiðendum, sem verkkaupi samþykkir. Geyma skal gler og efni á öruggum, 
þurrum stað og taka það ekki upp fyrr en vinna hefst.Liður þessi er án verðs.  

Gler í gluggum og í hurðum sem er merkt öyggisgler á teikningum skal vera tvöfalt 
einangrunargler með bæði innra og ytra gleri lagskipt. 

Verktaki skal sjá til þess að gler og tilheyrandi frágangur fullnægi þeim álagskröfum sem 
fram koma í viðeigandi stöðlum sem eru í gildi á Íslandi. Verktaki skal leggja fram 
fullnægjandi gögn og útreikninga á gluggum til að sýna hvernig þessi ákvæði verða uppfyllt 
til yfirferðar hjá verkfræðingum. 

Vindálag og álagsstuðlar skulu vera skv. forsögn verkfræðinga. 
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Við þykktarákvörðun á gleri skal miða við að þykkt glers fullnægi þeim álagskröfum sem fram 
kooma í forsögn verkfræðinga. 

Verktaki skal leggja fram fullnægjandi gögn og útreikninga til yfirferðar verkfræðinga sem 
sýna hvernig þessi ákvæði verða upfyllt. Einangrunargildi glers skal vera að lágmarki 1,6 
W/m2K og skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar. 

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Þess skal sérstaklega gætt að 
glerföls séu hrein og þurr, áður en glerjun hefst. 

 

Gler sem fellur að þéttiefnum séu stroknir með klút vættum með spritti til hreinsunar, því fita 
eða óhreinindi geta auðveldlega orsakað leka. Klossun glersins skal vera samkvæmt reglum 
settum af glerframleiðanda og verkkaupa. 

Gerð er krafa um a.m.k. 5 ára ábyrgð á gleri og samsetningu þess. Verktaki skal leggja fram 
vottorð frá glerframleiðanda um ábyrgð hans.  

Allt gler skal tryggja í flutningi og á vinnustað. 

Liður þessi er án verðs. Verð er innifalið í lið 7.6.1, 7.6.2 og 7.6.5 
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10. LEIÐBEINANDI TEGUNDASKRÁ 
 

Þessi tegundaskrá tilgreinir tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hönnuður hefur 

haft til hliðsjónar við hönnun verkefnisins og er ætlað að auðvelda bjóðendum að gera sér 

grein fyrir markmiðum hönnuða.  Um tegundarheiti sem vísað er til gildir að þau eru aðeins 

dæmi til viðmiðunar og er heimilt 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.   

  

10.1 Byggingarhluti        Gerð/efni   Tegund 

 

Þakniðurfallsbrunnar      Ál   Marley Alutec (BKoskarsson) 

Þakniðurföll        Ál   Lindab Rainline (Limtrevirnet) 

Þakrennur og niðuföll      Ál   Lindab Rainline (Limtrevirnet) 

Trapisuplötur          Stál   Kingspan Multideck V2 

Gluggar og hurðir         Álgluggakerfi  Schüco (IDEX) 

Gler    Einangrunar og öryggis Saint-Gobain (IDEX) 

Þakdúkur     PVC   Protan G (básfell ehf) 

Áfellur og flasningar      Ál   2mm RAL9007 RAL5009 (Altak) 

Báruklæðning       Ál   2mm RAL5009 (Altak) 

Sólskermar    Timbur   20x50síberíulerki (Efnissalan) 
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TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 0 kr.

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0 kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0 kr.

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________________________

Bréfsími: ________________________________

Undirskrift bjóðanda: ________________________________

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í FSU - Stækkun 

verknámsaðstöðu, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

FSU - Stækkun verknámsaðstöðu

TILBOÐSBLAÐ

________________________________

________________________________

________________________________
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Tilboðsskrá
Númer Verkþáttur Ein. Magn Ein.verð Heildarverð

Aðstöðusköpun

1.1 Aðstöðusköpun

1.1.1 Aðstaða og rekstur heild 1.0 0

1.1.2 Varnargirðing og hlið m 463.0 0

1.1.3 Verkpallar heild 1.0 0

Samtals liður 1.1 færist á yfirlitsblað 0

FSU-Stækkun verknámsaðstöðu
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Tilboðsskrá
Númer Verkþáttur Ein. Magn Ein.verð Heildarverð

Frágangur utanhúss - Verklýsingar

7.1 Rif

7.1.1 Gluggar og hurðir m 314.0 0

7.1.2 Bárujárn, borðaklæðning, sperrur og pappa m² 166.0 0

7.1.3 Þakrennur m 144.0 0

7.1.4 Þakniðurföll m 12.0 0

7.1.5 Rif á vatnsbrettum m² 33.0 0

7.1.6 Múrbrot, járnbundinn veggur m² 156.0 0

Samtals liður 7.1 færist á yfirlitsblað 0

7.2 Múrverk utanhúss

7.2.1 Meðhöndlun á sjónsteypu m² 650.0 0

7.2.2 Lokun kónagata (stáltappar) stk 316.0 0

7.2.3 Einangrun og vatnsþétting á sökkulveggi m² 234.0 0

7.2.4 Steypa upp í gluggaop m² 7.0 0

Samtals liður 7.2 færist á yfirlitsblað 0

7.3 Trésmíði utanhúss

7.3.1 Vatnsbretti, 2mm litað ál m 120.0 0

7.3.2 Álklæðning, slétt, 2mm RAL5009 m² 61.0 0

 - Álklæðning, slétt 2mm RAL 9007 m² 28.0 0

7.3.3 Sólskermar Lerki m 831.0 0

Samtals liður 7.3 færist á yfirlitsblað 0

7.4 Málun

7.4.1 Endurmálun á steyptum flötum m² 246.0 0

7.4.2 Endurmálun á þaki (ryðhr. + gr. + 2umf.) m² 722.0 0

7.4.3 Endurmálun glugga (sk. + gr. + 2umf.) m 146.0 0

7.4.4 Málun steyptra flata (gr. + 2umf.) m² 516.0 0

Samtals liður 7.4 færist á yfirlitsblað 0

7.5 Þök

7.5.1 Viðsnúin þök m² 990.0 0

 - Völusteinar m² 562.0 0

 - Torf m² 428.0 0

 - Þakdúkur m² 1040.0 0

 - "Blaut" einangrun 100mm 24kg/m3 m² 990.0 0

 - "Blaut" einangrun 50mm 24kg/m3 m² 990.0 0

 - "Blaut" einangrun 100mm 18kg/m3 m² 990.0 0

 - Tvöfaldur þakpappi (vatnsvörn) m² 990.0 0

7.5.2 Timburþök m² 1293.0 0

 - Bárujárnsklæðning m² 1293.0 0

 - Lektur m² 2328.0 0

 - Tvöfaldur þakpappi (vatnsvörn) m² 1293.0 0

 - Borðaklæðning m² 1293.0 0

 - Þakviðir (sperrur) m 2328.0 0

 - Steinullareinangrun m² 1293.0 0

 - Rakavarnarlag (þolplast) m² 778.0 0

 - Þakkantur (grind) m 159.0 0

FSU-Stækkun verknámsaðstöðu
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7.5.3 Þakskyggni m² 51.0 0

7.5.4 2mm ál áfella á steyptan þakkant m 82.0 0

 - 2mm ál áfella á timbur þakkant m 152.0 0

7.5.5 Niðurföll í viðsnúin þök stk 14.0 0

7.5.6 Yfirfallsrör með rist stk 13.0 0

7.5.7 Þakrennur og rennubönd m 165.0 0

7.5.8 Þakniðurföll m 95.0 0

Samtals liður 7.5 færist á yfirlitsblað 0

7.6 Gluggar og hurðir

7.6.1 ÚH-01 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-02 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-03 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-04 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-05 stk 2.0 0

7.6.1 ÚH-06 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-07 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-08 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-09 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-10 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-11 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-12 stk 1.0 0

7.6.1 ÚH-13 stk 1.0 0

7.6.2 ÚH-14 stk 3.0 0

7.6.3 ÚH-15 stk 2.0 0

7.6.3 ÚH-16 stk 3.0 0

7.6.4 ÚH-17 stk 1.0 0

7.6.5 G-01 stk 1.0 0

7.6.5 G-02 stk 2.0 0

7.6.5 G-03 stk 16.0 0

7.6.5 G-04 stk 1.0 0

7.6.5 G-05 stk 1.0 0

7.6.5 G-06 stk 1.0 0

7.6.5 G-07 stk 1.0 0

7.6.5 G-08 stk 1.0 0

7.6.5 G-09 stk 1.0 0

7.6.5 G-10 stk 1.0 0

7.6.5 G-11 stk 1.0 0

7.6.5 G-12 stk 1.0 0

7.6.5 G-13 stk 1.0 0

7.6.5 G-14 stk 1.0 0

7.6.5 G-15 stk 1.0 0

7.6.5 G-16 stk 1.0 0

7.6.5 G-17 stk 1.0 0

7.6.5 G-18 stk 15.0 0

7.6.5 G-19 stk 2.0 0

7.6.5 G-20 stk 1.0 0

Samtals liður 7.5 færist á yfirlitsblað 0
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TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 12,849,857 kr.

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 136,284,410 kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 149,134,267 kr.

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________________________

Bréfsími: ________________________________

Undirskrift bjóðanda: ________________________________

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í FSU - Stækkun 

verknámsaðstöðu, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

FSU - Stækkun verknámsaðstöðu

TILBOÐSBLAÐ

________________________________

________________________________

________________________________
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Tilboðsskrá
Númer Verkþáttur Ein. Magn Ein.verð Heildarverð

Aðstöðusköpun

1.1 Aðstöðusköpun

1.1.1 Aðstaða og rekstur heild 1.0 8,378,220 8,378,220

1.1.2 Varnargirðing og hlið m 463.0 4,759 2,203,417

1.1.3 Verkpallar heild 1.0 2,268,220 2,268,220

Samtals liður 1.1 færist á yfirlitsblað 12,849,857

FSU-Stækkun verknámsaðstöðu
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Tilboðsskrá
Númer Verkþáttur Ein. Magn Ein.verð Heildarverð

Frágangur utanhúss

7.1 Rif

7.1.1 Gluggar og hurðir m 314.0 3,410 1,070,740

7.1.2 Bárujárn, borðaklæðning, sperrur og pappa m² 166.0 4,728 784,848

7.1.3 Þakrennur m 144.0 221 31,824

7.1.4 Þakniðurföll m 12.0 298 3,576

7.1.5 Rif á vatnsbrettum m² 33.0 1,703 56,199

7.1.6 Múrbrot, járnbundinn veggur m² 156.0 10,105 1,576,380

Samtals liður 7.1 færist á yfirlitsblað 3,523,567

7.2 Múrverk utanhúss

7.2.1 Meðhöndlun á sjónsteypu m² 650.0 2,376 1,544,400

7.2.2 Lokun kónagata (stáltappar) stk 316.0 2,263 715,108

7.2.3 Einangrun og vatnsþétting á sökkulveggi m² 234.0 8,728 2,042,352

7.2.4 Steypa upp í gluggaop m² 7.0 60,010 420,070

Samtals liður 7.2 færist á yfirlitsblað 4,721,930

7.3 Trésmíði utanhúss

7.3.1 Vatnsbretti, 2mm litað ál m 120.0 6,442 773,040

7.3.2 Álklæðning, slétt, 2mm RAL5009 m² 61.0 16,332 996,252

 - Álklæðning, slétt 2mm RAL 9007 m² 28.0 16,332 457,296

7.3.3 Sólskermar Lerki m 831.0 2,919 2,425,689

Samtals liður 7.3 færist á yfirlitsblað 4,652,277

7.4 Málun

7.4.1 Endurmálun á steyptum flötum m² 246.0 1,130 277,980

7.4.2 Endurmálun á þaki (ryðhr. + gr. + 2umf.) m² 722.0 2,504 1,807,888

7.4.3 Endurmálun glugga (sk. + gr. + 2umf.) m 146.0 973 142,058

7.4.4 Málun steyptra flata (gr. + 2umf.) m² 516.0 860 443,760

Samtals liður 7.4 færist á yfirlitsblað 2,671,686

7.5 Þök

7.5.1 Viðsnúin þök m² 990.0 32,273 31,950,270

 - Völusteinar m² 562.0 1,248 701,376

 - Torf m² 428.0 2,647 1,132,916

 - Þakdúkur m² 1040.0 9,969 10,367,760

 - "Blaut" einangrun 100mm 24kg/m3 m² 990.0 4,211 4,168,890

 - "Blaut" einangrun 50mm 24kg/m3 m² 990.0 2,964 2,934,360

 - "Blaut" einangrun 100mm 18kg/m3 m² 990.0 4,211 4,168,890

 - Tvöfaldur þakpappi (vatnsvörn) m² 990.0 8,562 8,476,380

7.5.2 Timburþök m² 1293.0 32,235 41,679,855

 - Bárujárnsklæðning m² 1293.0 6,518 8,427,774

 - Lektur m² 2328.0 1,078 2,509,584

 - Tvöfaldur þakpappi (vatnsvörn) m² 1293.0 8,562 11,070,666

 - Borðaklæðning m² 1293.0 4,215 5,449,995

 - Þakviðir (sperrur) m 2328.0 2,586 6,020,208

 - Steinullareinangrun m² 1293.0 5,669 7,330,017

 - Rakavarnarlag (þolplast) m² 778.0 701 545,378

 - Þakkantur (grind) m 159.0 2,056 326,904

FSU-Stækkun verknámsaðstöðu
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7.5.3 Þakskyggni m² 51.0 22,742 1,159,842

7.5.4 2mm ál áfella á steyptan þakkant m 82.0 12,752 1,045,664

 - 2mm ál áfella á timbur þakkant m 152.0 12,752 1,938,304

7.5.5 Niðurföll í viðsnúin þök stk 14.0 46,791 655,074

7.5.6 Yfirfallsrör með rist stk 13.0 15,500 201,500

7.5.7 Þakrennur og rennubönd m 165.0 8,728 1,440,120

7.5.8 Þakniðurföll m 95.0 5,827 553,565

Samtals liður 7.5 færist á yfirlitsblað 80,624,194

7.6 Gluggar og hurðir

7.6.1 ÚH-01 stk 1.0 571,805 926,241              

7.6.1 ÚH-02 stk 1.0 1,084,712 1,581,305          

7.6.1 ÚH-03 stk 1.0 1,210,526 1,761,820          

7.6.1 ÚH-04 stk 1.0 882,832 1,299,208          

7.6.1 ÚH-05 stk 2.0 681,078 1,981,894          

7.6.1 ÚH-06 stk 1.0 837,594 1,244,928          

7.6.1 ÚH-07 stk 1.0 1,240,100 1,803,030          

7.6.1 ÚH-08 stk 1.0 861,028 1,312,106          

7.6.1 ÚH-09 stk 1.0 1,475,940 2,150,835          

7.6.1 ÚH-10 stk 1.0 1,234,336 1,794,067          

7.6.1 ÚH-11 stk 1.0 702,506 1,115,992          

7.6.1 ÚH-12 stk 1.0 922,556 1,352,096          

7.6.1 ÚH-13 stk 1.0 910,526 1,330,826          

7.6.2 ÚH-14 stk 3.0 1,055,000 3,924,600        

7.6.3 ÚH-15 stk 2.0 472,932 1,172,871        

7.6.3 ÚH-16 stk 3.0 406,391 1,511,775        

7.6.4 ÚH-17 stk 1.0 472,932 586,436          

7.6.5 G-01 stk 1.0 568,421 787,434              

7.6.5 G-02 stk 2.0 611,654 1,715,666          

7.6.5 G-03 stk 16.0 43,860 1,211,440          

7.6.5 G-04 stk 1.0 661,654 951,145              

7.6.5 G-05 stk 1.0 387,343 555,182              

7.6.5 G-06 stk 1.0 457,644 645,986              

7.6.5 G-07 stk 1.0 36,216 63,060                

7.6.5 G-08 stk 1.0 255,639 362,372              

7.6.5 G-09 stk 1.0 267,794 472,743              

7.6.5 G-10 stk 1.0 252,381 444,554              

7.6.5 G-11 stk 1.0 180,000 304,884              

7.6.5 G-12 stk 1.0 182,707 271,937              

7.6.5 G-13 stk 1.0 112,281 189,146              

7.6.5 G-14 stk 1.0 343,609 486,884              

7.6.5 G-15 stk 1.0 227,068 396,830              

7.6.5 G-16 stk 1.0 656,015 906,488              

7.6.5 G-17 stk 1.0 455,764 777,526              

7.6.5 G-18 stk 15.0 105,890 2,282,676          

7.6.5 G-19 stk 2.0 65,539 216,993              

7.6.5 G-20 stk 1.0 121,805 197,780              

Samtals liður 7.5 færist á yfirlitsblað 40,090,756
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ÚTBOÐ 

 
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í utanhúss frágang á stækkun verknámsaðstöðu 

við Fjölbrautaskóla Suðurlands  

 

Helstu magntölur: 

 

- Niðurrif glugga og hurða  314 m 

- Niðurrif á þaki     166 m2 

- Meðhöndlun á sjónsteypu  650 m2 

- Einangrun útveggja   563 m2 

- Lokun kónagata   316 stk 

- Frágangur á viðsnúnum þök  990 m2 

- Frágangur a timburþökum  1293 m2 

- Álgluggar og hurðir     456 m2 

 

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í þjónustuveri Árborgar, Austurvegi 2 frá og með 
mánudeginum 12.desember eftir kl 13:00 
Tilboð verða opnuð þann 11.janúar kl 14:00 í þjónustuveri Árborgar, Austurvegi 2 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 
Verkinu skal að fullu lokið 12.janúar 2018. 

 

    ◦ Austurvegur 2 ◦ 800 Selfoss ◦ 

◦ Sími 480-1900 ◦ radhus@arborg.is ◦ www.arborg.is ◦ 
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VIÐAUKI C 
FYLGIGÖGN AÐALUPPDRÁTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lóðarblað 

Gátlisti aðaluppdrátta 

Umsókn um byggingarleyfi 

Orkurammi 
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Fjölbrautaskóli Suðurlands 
 
Landnúmer: 162825          
Staðgreinir: 8200-01-88636250 
Skrásetjari: Hrannar Steinn Gunnarsson 
Dagsetning: 24.09.2016 
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VIÐAUKI D 
Teiknistofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hönnunarsamningur 

Gróf kostnaðaráætlun 

Reikningar 

Fundargerðir 

Dagbók 
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Verksamningur milli verkkaupa og hönnuðar 
 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi 
samning:  
 
 Verkkaupi: Sveitarfélagið árborg    kt. 650598-2029 
 
 Verktaki, hönnuður: Hrannar Steinn Gunnarsson  kt. 050587-2909 
 

1.grein 
Verktaki tekur að sér að vera aðalhönnuður á verkinu: 
  
Fjölbrautarskóli Suðurlands - Stækkun verknámsaðstöðu 
Verkið felur í sér hönnun, gerð aðaluppdrátta, verkteikninga, hluta- og deiliteikninga ásamt 
útboðs- og verklýsingum. 
 
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. Í gr. 4.1.1 úr byggingarreglugerð segir: 
 
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 starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra. 
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa staðfestingu 
þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. Hafi hönnuður ekki lengur 
fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að leggja uppdrætti fyrir leyfisveitanda.   
 

2.grein 
 

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum og almennt góðum hefðum í 
byggingariðnaði. 
Einnig í samræmi við gæðahandbók og öryggishandbók sem verktaki hefur lagt fram og 
verkkaupi samþykkir. Litið skal á frávik frá þessu 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: 6.420.000 
Segi og skrifa: Sexmilljónirfjögurhundruðogtuttuguþúsundkrónur 
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4.grein 
 

Verkið verðbætist ekki 
 

5.grein 
 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því 
að greiða inn á bankareikning verktaka nr: 130-26-420505 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 
 

Hönnuður skal leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 
efni skyldur sína samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. Afhendir hann 
verkkaupa tryggingu sem nemur 10% af samningsupphæð.  
 

7.grein 
 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum.  
 

8.grein 
 

Verki skal vera lokið eigi síðar en 9.desember 2016 
 

9.grein 
 

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

10.grein 
 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir 
Héraðsdóm Suðurlands. 
 
Undirskriftir:          Háskólinn í Reykjavík 18.8.2016 
            Staður og dagsetning 
 
Sveitarfélagið Árborg         Gunnar Egilsson 
 
Undirskrift verkkaupa         Undirskrift verktaka 
 
Vitundarvottar: 
 
Gunnar Egillson          kt: 000000-0000 
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Gróf kostnaðaráætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liður Alls

ALMENNT                                 153,353,886

JARÐVINNA                               32,543,776

BURÐARVIRKI                             168,464,018

LAGNIR                                  68,995,533

RAFORKUVIRKI                            28,091,480

FRÁGANGUR INNANHÚSS                     54,505,265

FRÁGANGUR UTANHÚSS                      136,284,410

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS             29,736,251

Samtals: 671,974,619

Bókanir og skýringar:

Staður og dagsetning:

Nafn: Sími:

Heimilisfang: ,  

Undirskrift:

Fjölbrautaskóli Suðurlands - Stækkun verknámsaðstöðu

Dags. 23.10.2016

Fært af: Hrannar Steinn Gunnarsson
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Sveitarfélagið Árborg

Austurvegur 2, 800 Selfoss

kt. 650598-2029 

HSG-Verk

Furugrund 60, 200 Kópavogur

kt: 050587-2909 vsk.nr. 050505

Bankanúmer: 130-26-420505

Dags. 001

Skýringar Einingaverð Tímar Upphæð

Frumhönnun 10000 75 750,000 kr.

-

750,000 kr.

Greitt

Þar af vsk. 24,5% 183,750 kr. Alls með vsk

2016

24-Sep

750,000 kr.

750,000 kr.

Sveitarfélagið Árborg

Austurvegur 2, 800 Selfoss

kt. 650598-2029 

HSG-Verk

Furugrund 60, 200 Kópavogur

kt: 050587-2909 vsk.nr. 050505

Bankanúmer: 130-26-420505

Dags. 002

Skýringar Einingaverð Tímar Upphæð

Forhönnun 10000 100 1,000,000 kr.

-

1,000,000 kr.

Greitt

Þar af vsk. 24,5% 245,000 kr. Alls með vsk

2016

24-Sep

1,000,000 kr.

1,000,000 kr.

Sveitarfélagið Árborg

Austurvegur 2, 800 Selfoss

kt. 650598-2029 

HSG-Verk

Furugrund 60, 200 Kópavogur

kt: 050587-2909 vsk.nr. 050505

Bankanúmer: 130-26-420505

Dags. 003

Skýringar Einingaverð Tímar Upphæð

Aðaluppdrættir 10000 136 1,360,000 kr.

-

1,360,000 kr.

Greitt

Þar af vsk. 24,5% 333,200 kr. Alls með vsk

2016

24-Sep

1,360,000 kr.

1,360,000 kr.
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Sveitarfélagið Árborg

Austurvegur 2, 800 Selfoss

kt. 650598-2029 

HSG-Verk

Furugrund 60, 200 Kópavogur

kt: 050587-2909 vsk.nr. 050505

Bankanúmer: 130-26-420505

Dags. 004

Skýringar Einingaverð Tímar Upphæð

Sérteikningar 10000 149 1,490,000 kr.

-

1,490,000 kr.

Greitt

Þar af vsk. 24,5% 365,050 kr. Alls með vsk

1,490,000 kr.

24-Sep

2016

1,490,000 kr.

Sveitarfélagið Árborg

Austurvegur 2, 800 Selfoss

kt. 650598-2029 

HSG-Verk

Furugrund 60, 200 Kópavogur

kt: 050587-2909 vsk.nr. 050505

Bankanúmer: 130-26-420505

Dags. 005

Skýringar Einingaverð Tímar Upphæð

Útboðsgögn 10000 182 1,820,000 kr.

-

1,820,000 kr.

Greitt

Þar af vsk. 24,5% 445,900 kr. Alls með vsk

2016

24-Sep

1,820,000 kr.

1,820,000 kr.
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 1       Fundartími: 1klst 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 23.08.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Leiðbeinandi: Viggó Magnússon  
 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Val á lokaverkefni 
 
Rætt við Viggó um mismunandi tillögur.  Tillögum fækkar úr fjórum mögulegum niður í tvær.  
Farið yfir umfang lokaverkefnisins og hvað sé skynsamlegt að hafa í huga. Ef ég vel mér að 
taka skólann þá þarf ég að hafa í huga að það er viðbygging sem ég þarf að teikna upp 
ásamt öðrum byggingum tengdum skólanum. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 2       Fundartími: 3klst 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 10.09.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Leiðbeinendur: Þormóður Sveinsson  
       Viggó Magnússon 
       Eyþór Rafn Þórhallsson 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Yfirferð yfir það sem komið er 
 
Komið að staðarlotu 2. Fer yfir það sem komið er með leiðbeinendurm. Ræðum um 
mögulegar breytingar á útliti o.fl.  Erum sammála um flest allt en ég vil samt sem áður reyna 
halda sem mest í núverandi útlit 
Eyþór bendir mér a að bera timburþak í málmiðn upp með límtrésbitum vegna þess hversu 
stórt það er. Þarf að breyta léttum veggjum a flestum stöðum í steypta til að bera upp 
viðsnúin þök. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 3       Fundartími: 30min 

 
Staðsetning: Mannvirkjastofnun     Dags: 22.09.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Sérfræðingur um bruna: Guðmundu Guðmunddson 
 

 
 

UMRÆÐUEFNI: Brunagreining 
 
Fer á fund með Guðmundi Guðmundssyni hjá Mannvirkjastofnun og kynni fyrir honum 
brunagreininguna.  Hann kemur með góða punkta tengda sprautuklefa.  Þarf að styrkja 
hurðarnar þar og hafa sér útsogskerfi fyrir klefann. Einnig þarf ég að skipta upp rýmum í sér 
brunahólf.  Þau verða 22 talsins með allavega 2 mism flóttaleiðum úr hverri hólfun. Þarf að 
vera með sprinklerkerfi þar sem eldhætta er meiri í svona verklegum kennslustofum.  Einnig 
eiga allar hurðir í eldfimari rýmum að opnast út í flóttaleið. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 4       Fundartími: 30min 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 13.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Leiðbeinendur: Þormóður Sveinsson 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Planlausnir og rýmisgreining 
 
Hitti Þormóð og við ræðum um loftræsirými og ofanglugga.  Loftræsirýmið er of lítið og 
aðgengi í það lélegt. Þyrfti að koma fyrir stiga til að hafa aðgengi að rýminu sem mundi ekki 
gera mikið fyrir útlitið.  Erum báðir sammála því að fjarlægja þetta rými og koma því fyrir 
annarsstaðar. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 5       Fundartími: 1klst 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 14.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Leiðbeinendur: Karl Hákon Karlsson 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Staðarlota 3 – Lagnir 
 
Farið yfir lagnagreiningu með Kalla. Eg hafði ekki hugmynd um að loftræsing mætti ferðast í 
jörðu og þannig ákveðum við að fara með loftræsinguna til rýma í vesturálmu frekar en að 
hafa staka útsogsblásara á hverju og einu viðsnúnu þaki sem mundi ekki gera gott fyrir 
útlitið. Hann bendir mér einnig á hvar sé best að finna viðeigandi lagnir ásamt því að setja 
kóta á brunn þar sem engin hæðablöð fengust. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 6       Fundartími: 1klst 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 14.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Leiðbeinendur: Eyþór Rafn Þórhallsson 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Staðarlota 3 – Burður 
 
Fundur með Eyþóri.  Fattaði það að sperruþak á vesturgafli mun ekki haldast uppi nema 
vera með burðarbita á alltof mörgum stöðum.  Við reiknum út bitastærð og lausnin er að 
strengja HEA stálbita á milli burðarsúlna og klæða hann af.  Sperrubil verður þ.a.l. c/c 600 
og þakið gengur. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 7       Fundartími: 2klst 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 15.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
              Leiðbeinendur: Þormóður Sveinsson 
       Viggó Magnússon 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Staðarlota 3 – Yfirferð 
 
Hitti Þormóð og Viggó og fór yfir aðaluppdrætti.  Prentaði allt út þannig að betur væri hægt 
að rýna í gögnin og það borgaði sig því það sem ég hafði deyft á grunnmyndum kom illa út 
og Þormóður var ekki sáttur með það. Viggó fór yfir greiningar og kom með nokkra punkta 
varðandi rýmisgreiningu. Hann var síðan sammála Þormóði um að læsi grunnmynda gæti 
verið betra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



105 
 

Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 8       Fundartími: 15min 

 
Staðsetning: Símafundur      Dags: 17.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
  Hljóðvistarsérfræðingur: Ólafur Daníelsson 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Hljóðgreining 
 
Hef samband við Ólaf Daníelsson hjá eflu í sambandi við hljóðeinangrun og greiningu. Hann 
bendir mér á tegund af innihurðum sem vert er að skoða.  Bendir mér einnig a að það er 
kominn nýr staðall en að samt sem áður séu mestar breytingar á öðru sem ekki tengist minni 
byggingu.  Hann sendi mér síðan mail með gagnlegum upplýsingum sem munu koma að 
notum. 
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 9       Fundartími: 30min 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 18.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
           Leiðbeinandi: Viggó Magnússon 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Yfirferð 
 
Farið yfir það sem lagað var í aðaluppdráttum. Breytti sniðum og tók fullt af nýjum sniðum 
sem hann var sattur með. Aðeins rætt um uppsetningu á verkteikningum. Var með  útlit í 
1:200 í aðaluppdráttum vegna stærðar og vegna þess að ég ætla vera með þau í 1:100 í 
verkteikningum.  Viggó er ekki alveg að kaupa það í byrjun en síðan síni ég honum að ef 
útlitin fara í 1:50 þá séu vestur og austur útlit sett á 4 blöð hvor.  Þetta sleppur á endanum 
og þau fara í 1:100 og fara því einungis á sitthvort blaðið.   
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 10       Fundartími: 2klst 

 
Staðsetning: Funalind 13      Dags: 07.10.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
           Húsasmíðameistari: Daníel Steinarr Jökulsson 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Deili 
 
Hitti Daníel í heimahúsi og fékk hann til að aðstoða mig við að leysa deili í timburþökum. 
Kynnti hann fyrir verkefninu og útskýrði fráganginn á þökunum og saman skissuðum við 
þetta upp og fórum yfir mögulegar lausnir.  
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Fundargerð á undirbúningstíma 
 
 

Halda skal verkfundi yfir hönnunartímann og halda utan um verkfundaskrá.  
 
 
Lóðarhafi: Sveitarfélagið Árborg     kt: 650598-2029 

 
Hönnunarstjóri: Hrannar Steinn Gunnarsson    kt: 050587-2909 

 
Byggingarleyfi nr: 1       Dags: 18.08.2016 

 
Byggingarstaður: Tryggvagata 25  

 
Verkfundur nr. 11       Fundartími: 30min 

 
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík     Dags: 22.11.2016 
Viðstaddir:    Hrannar Steinn Gunnarson 
           Leiðbeinandi: Viggó Magnússon 
 

 
UMRÆÐUEFNI: Yfirferð 
 
Klára að fara yfir deilin með Viggó og hann kemur með punkta. Ræði við hann hver staðan 
mín sé í þessu öllu saman. Er á góðum tíma og ætti að einbeita mér að því að klára skýrslu 
og önnur gögn og nota afgangstíma í að laga teikningar ef sá tími gefst. 
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Dagbók 

 

11.08.2016  Leitast eftir samkeppnistillögum. Haft samband við Arkitektafélag 
Íslands sem bendir á hönnunarsafn Íslands og nokkrar tillögur 
skoðaðar.   

 

12.08.2016  Upplýsingar um nokkrar spennandi tillögur fengnar  

 

20.08.2016  STAÐARLOTA 1 : Tillögur kynntar fyrir Viggó og ræddar  

 

23.08.2016 Ákvörðun um val á lokaverkefni tekin og gögnum aflað frá 
hönnunarsafni og hönnuðum tillögu (OG Arkitektar) – 5klst 

 

26.08.2016  Tímaáætlun sett upp og byrjað að teikna í Revit. – 8klst 

 

29.08.2016 Fundur tekinn með Þormóði.  Nokkrar hugmyndir viðraðar og svo 
haldið áfram að teikna í Revit. – 8klst 

 

30.08.2016  Fundur með Viggó.  Nokkrar hugmyndir viðraðar og svo haldið áfram 
með að teikna í Revit. – 8klst 

 

31.08.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 8klst 

 

01.09.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 8klst  

 

02.09.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 8klst 

 

3.09.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 4klst 

 

5.09.2016 Fundur með Þormóði og svo haldið áfram með að teikna í Revit – 
8klst 

 

06.09.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 8klst 

 

07.09.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 8klst 
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08.09.2016  Unnið í Revit við að teikna upp húsið – 8klst 

 

09.09.2016 Staðarlota 2. Farið yfir Burðargreiningu með Eyþóri og Lagnagreiningu 
með Kalla 4klst 

10.09.2016 STAÐARLOTA 2 : Farið yfir það sem komið er með Leiðbeinendum.  
Rætt um mögulegar breytingar á útliti og fl.  Verkefnið á góðu róli.  
4klst 

 

12.09.2016  Byrjað að greiningum – 8klst 

 

13.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

14.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

15.09.2016  Unnið í greiningum  – 8klst 

 

16.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

17.09.2016  Unnið í greiningum – 4klst 

 

19.09.2016 Fundur með Þormóði í sambandi við loftræsirými.  Unnið úr 
pælingum– 8klst 

 

20.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

21.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

22.09.2016 Unnið í greiningum farið á fund með Guðmundi hjá mannvirkjastofnun 
– 8klst 

 

23.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

26.09.2016 Fundur með þormóði.  Ritgerð rædd ásamt því að farið er aðeins yfir 
rýmisgreiningu.  Haldið áfram með greiningar. – 8klst 
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27.09.2016  Fundur með Viggó og haldið áfram með greiningar – 8klst 

 

28.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

29.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

30.09.2016  Unnið í greiningum – 8klst 

 

03.10.2016 Ræði við Þormóð um loftræstirými og ofanglugga.  Loftræstirýmið er of 
lítið og aðgengi í það lélegt.  Ákveðið er að taka þetta bara út og koma 
því fyrir annarsstaðar. 1klst + vinna 7klst 

 

04.10.2016 Stöðutékk með Viggó.  Farið aðeins yfir efnisgreiningu ásamt léttu 
spjalli. 1klst + vinna 7klst 

 

05.10.2016  Unnið í grunnmyndir – 8klst 

 

06.10.2016  Unnið í grunnmyndir – 8klst 

 

07.10.2016  Unnið í grunnmyndir – 8klst 

 

10.10.2016  Unnið í snið – 10klst 

 

11.10.2016  Unnið í snið – 10klst 

 

12.10.2016   Unnið í afstöðumynd – 9klst 

 

 

13.10.2016 Farið a fyrirlestur í sambandi við ritgerðarefni.  Hitti leiðbeinanda. 
Ræði efnið sem ég er kominn með og við tökum létt spjall um hvað sé 
best að hafa í huga við skrif á þessu efni (ritgerðarefni: Mygla í 
húsum; Hver er áhrifavaldur þess og hvað er hægt að gera) - 5 
Síðan er farið heim og haldið áfram að vinna í Aðaluppdráttum 6 
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14.10.2016 Fundur með Eyþóri.  Fattaði það að sperruþak á vesturgafli mun ekki 
haldast uppi nema vera með burðarbita á alltof mörgum stöðum.  Við 
reiknum út bitastærð og lausnin er að strengja HEA stálbita á milli 
burðarsúlna og klæða hann af.  Sperrubil verður þ.a.l. c/c 600 og 
þakið gengur.  Hitti einnig Kalla og fór yfir loftræsingu og val á lögnum  
– 10klst 

 

15.10.2016  STAÐARLOTA 3 :Yfirferð með kennörum 

Hitti Þormóð og Viggó og fór yfir efnið mitt með þeim. Menn bara 
sáttir.  Smá sem þarf að laga svo bara allt í botn !  

 

 

17.10.2016  Unnið að því að laga það sem sett var út á í staðarlotu ásamt því að 
tala við Ólaf Daníelsson hljóðvistarsérfræðing hjá EFLU 
Verkfræðistofu – 8klst 

 

18.10.2016   Unnið að því að laga það sem sett var út á í staðarlotu – 8klst 

 

19.10.2016  Unnið að því að laga það sem sett var út á í staðarlotu – 8klst 

 

20.10.2016   Unnið að því að laga það sem sett var út á í staðarlotu – 8klst 

 

21.10.2016  Unnið að því að laga það sem sett var út á í staðarlotu – 8klst 

 

22.10.2016   Byrjað á verkteikningum – 4klst 

 

23.10.2016   Unnið í verkteikningum – 2klst 

 

24.10.2016   Unnið í grunnmyndum – 12klst 

 

25.10.2016   Unnið í grunnmyndum – 12klst 

 

26.10.2016   Unnið í grunnmyndum – 12klst 

 

27.10.2016   grunnmynd og snið – 12klst 
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28.10.2016   snið – 12klst 

 

29.10.2016   útlit, gluggar og hurðir – 4klst 

 

30.10.2016   gluggar og hurðir – 3klst 

 

31.10.2016   verkteikn, blandað – 12klst 

1.11.2016   verkteikn, blandað – 12klst 

 

2.11.2016   verkteikn, blandað – 12klst 

 

3.11.2016   Hlutateikningar – 12klst 

 

4.11.2016   Deili – 8klst 

 

7.11.2016   Deili - 12klst 

 

8.11.2016   Deili - 12klst 

 

9.11.2016   Útboðslýsing - 14klst 

 

12.11.2016  Staðarlota 4 – Hitti Viggó og fór yfir verkteikningar með honum. Þarf 
að laga hlutateikningar örlítið og svo eitthvað í deilum ásamt því að 
klára restina af deilunum. Þarf að vinna hraðar í deilunum. 

 

14.11.2016   Útboðs, verklýsingar og kostnaðaráætlun – 15klst 

 

15.11.2016   Útboðs, verklýsingar og kostnaðaráætlun – 16klst 

 

16.11.2016   Útboðs, verklýsingar og kostnaðaráætlun og deili – 14klst 

 

17.11.2016   Útboðs, verklýsingar og kostnaðaráætlun – 12klst 

 

18.11.2016   Útboðs, verklýsingar og kostnaðaráætlun – 10klst 
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21.11.2016   Útboðs, verklýsingar og kostnaðaráætlun – 15klst 

 

22.11.2016  Fundur með Viggó. Farið yfir restina af deilunum, þau lagfærð og 
haldið áfram með upspetningu á skýrslu – 11klst 

 

23.11.2016  Undirbúningur á skilum.  Uppsetning gagna ásamt lagfæringum – 
12klst 

24.11.2016   Farið yfir teikningar í Revit og lagfært – 10klst 

 

25.11.2016 Undirbúningur á skilum.  Uppsetning gagna ásamt lagfæringum – 
8klst 

 

27.11.2016  Undirbúningur á skilum.  Uppsetning gagna ásamt lagfæringum – 
8klst 

 

28.11.2016 Spjallað við Þormóð um lokaverkefni og ritgerð. Síðan haldið áfram 
með undirbúning – 10klst  

29.11.2016 Rætt við Viggó um skil á lokaverkefni. Haldið áfram með undirbúning á 
skilum.  Uppsetning gagna ásamt lagfæringum – 10klst 

30.11.2016 Undirbúningur á skilum.  Uppsetning gagna ásamt lagfæringum – 
10klst 

01.12.2016 Undirbúningur á skilum.  Uppsetning gagna ásamt lagfæringum – 
10klst 

02.12.2016 Verkefnið tilbúið fyrir prent - 6klst 
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Álgluggakerfið kemur vel út ásamt álklæddum timburgluggum.
Í báðum tilfellum er viðhaldið mjög lítið og endingin góð.
útlitslega eru álgluggarnir flottari og algengir í byggingum sem þessum

Farið var fram á að vinna með sjónsteypuna. Steinsteypan hefur
verið fulltrúi meginstrauma í íslenskri byggingarhefð allt frá lokum
19.aldar, fram á okkar daga og getur sjónsteypan verið glæsileg
í útliti. 
Sjónsteypa var val hönnuða en pælingin var að tekið væri mið af
Hamri og þannig væri gamalt og nýtt að standa hlið við hlið í samræmi.
Líftími steypunnar er mjög góður og viðhaldskostnaður ekki mikill,
þar sem það þarf einungis að sílanbaða flötinn.

Allar týpur koma í raun vel út en ég kýs að halda mig við efnisval 
hönnuða sem voru gipsveggir ásamt því að berandi innveggir eru
steyptir. Bæta þarf við burðarveggjum á þó nokkra staði til að bera 
upp viðsnúið þak en þeir verða allir sléttaðir og málaðir.
Steyptir veggir með sjónsteypuáferð verða á göngum skólans

Útg. Dags. Skýring Br.af:

Efnisgreining úti

Í samræmi við burðarþolshönnuð kom það í ljós að timburþök myndu ekki 
bera sig upp sjálf vegna haflengdar og því þurfti einhvern burð undir.
Í samræmi við Burðarþolshönnuð var ákveðið að vera með 240x240mm HEA stálbita
og bera svo upp þak í Smiðju með límtré eða stálgrind.  Útlitslega finnst hönnuði flottara
að vera með límtré í verklegum iðn stofum þó svo að stálgrindin hafi alveg sömu kosti
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