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Formáli 

Upphaf háskólagöngu við Háskólann í Reykjavík hófst haustið 2013 með fjarnámi í 

byggingariðnfræði meðfram því sem ég vann við það að klára samningstíma til sveinsprófs í 

húsasmíði. Að lokinni diplómu í iðnfræði og meistararéttindum í húsasmíði tók við staðbundið 

nám í byggingafræði meðfram kvöld-, helga og næturvinnu. Að byrja í byggingafræði að lokinni 

iðnfræði var gríðarlegt stökk og í raun eins og að byrja í nýju námi þó svo að góðar grunnstoðir 

væru í farteskinu úr iðnfræði. 

Stundun þessa náms hefur ýtt manni mikið af stað til að horfa á hina ýmsu hluti á aðra vegu. 

Mikið þarf að leggja í samskipti og skilning þar sem námið byggir fyrst um sinn á teymisvinnu 

sem skilar sér langt út fyrir skólann. Teymisvinnan hefur skilað miklum og góðum lærdómi 

ásamt góðum vinskap. Fljótt kom í ljós að nauðsynlegt var að temja sér sjálfstæð vinnubrögð 

hvað varðar ákvörðunartöku, upplýsingaöflun, skipulagningu og viljann til að kynna sér og læra 

nýja hluti.  

Dagarnir og kvöldin hafa verið löng og oft á tíðum krefjandi og erfið, tilfinningin að ljúka einum 

kafla og hefja nýjan er góð og spennandi. Ekki er hægt að fara í gegnum svona nám án þess að 

hafa gott og skilningsríkt bakland. Námið hefur undirbúið mann vel undir það sem koma skal á 

vinnumarkaði. 

Verkefni þetta inniheldur skýrslu þessa og fjóra viðauka. Viðauki A inniheldur útboðs- og 

verklýsingar verks. Viðauki B inniheldur yfirlit yfir vinnu fyrirtækis nemanda. Viðauki C 

inniheldur frumgögn byggingafræðilegra fasa. Að lokum inniheldur viðauki D teiknisett 

verkefnis í heild sinni. Viðaukar A og –B eru innbundnir með skýrslu þessari. Viðauki C og -D 

eru sérstæðir viðauka sem fylgja skýrslu þessari. 

Ég þakka þeim leiðbeinendum og kennurum sem hafa komið að náminu fyrir gott og fræðandi 

nám. Þá þakka ég einnig Sigríði Sigþórs fyrir aðgang að verkefni sínu og svör við fjölmörgum 

spurningum er það varðar. Að lokum þakka ég öllum þeim sem hafa svarað þeim ótal 

vangaveltum og fyrirspurnum sem ég hef skotið í allar áttir í gegnum annirnar. 

  



 

4 

 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................................................ 3 

Efnisyfirlit ....................................................................................................................................... 4 

Inngangur ........................................................................................................................................ 6 

1.1 Val á verkefni ................................................................................................................... 6 

1.2 Markmið ........................................................................................................................... 7 

1.3 Hönnunarferli ................................................................................................................... 7 

1.3.1 Frumhönnun .............................................................................................................. 7 

1.3.2 Forhönnun ................................................................................................................. 7 

1.3.3 Aðaluppdrættir .......................................................................................................... 8 

1.3.4 Sérteikningar ............................................................................................................. 8 

1.3.5 Útboðsgögn ............................................................................................................... 8 

2 Frumhönnun ............................................................................................................................ 8 

2.1 Almennt ............................................................................................................................ 8 

2.2 Öflun gagna ...................................................................................................................... 9 

2.3 Deiliskipulag .................................................................................................................... 9 

3 Forhönnun ............................................................................................................................. 10 

3.1 Rýmisgreining ................................................................................................................ 10 

3.2 Lagnagreining................................................................................................................. 12 

3.3 Hljóðgreining ................................................................................................................. 13 

3.4 Burðargreining ............................................................................................................... 13 

3.5 Brunagreining ................................................................................................................. 14 

3.6 Orkurammi ..................................................................................................................... 14 

3.7 Efnisgreining .................................................................................................................. 14 

3.8 Deiliskissur ..................................................................................................................... 15 



 

5 

 

3.9 Áætlanir .......................................................................................................................... 15 

3.10 Upplýsingar framleiðanda. ......................................................................................... 15 

4 Aðaluppdrættir ...................................................................................................................... 15 

4.1 Almennt .......................................................................................................................... 15 

4.2 Byggingarlýsing ............................................................................................................. 15 

4.3 Skráningartafla ............................................................................................................... 21 

4.4 Fylgigögn aðaluppdrátta ................................................................................................. 21 

5 Sérteikningar ......................................................................................................................... 21 

5.1 Almennt .......................................................................................................................... 21 

6 Útboðsgögn ........................................................................................................................... 21 

6.1 Almennt .......................................................................................................................... 21 

7 Teiknistofan .......................................................................................................................... 22 

7.1 Almennt .......................................................................................................................... 22 

8 Samantekt .............................................................................................................................. 23 

9 Niðurstöður ........................................................................................................................... 24 

10 Heimildarskrá ........................................................................................................................ 25 

Viðauki A (Útboðsgögn)  

Viðauki B (Teiknistofan)  

 

  



 

6 

 

1 Inngangur 

Áfangar undangenginna annna hafa búið vel í haginn fyrir þetta lokaverkefni og þá sérstaklega 

samþættir áfangar Hönnun fjölbýlishúsa, þar sem unnið var að hönnun fjölbýlishúss að 

Skógarvegi 16 og aðaluppdráttum skilað inn. Þá má líka nefna áfangann Breytingar og 

endurbætur þar sem fjölbýlishúsi að Mávabraut 11 var breytt, aðaluppdráttum skilað inn ásamt 

sérteikningum og verkið boðið út. Áfanginn Hönnun stórbyggingar þar sem ég hannaði 

stálgrindarhús undir matvælaverslun og upplýsingamiðstöð ásamt mjólkurvinnslu og 

skrifstofurými. Að lokum vann ég starfsnám á EFLU verkfræðistofu. Á EFLU vann ég á sviði 

fasteigna og viðhalds við gerð útboðsgagna og umsjón verkefna. 

Að öllu ofangreindu tel ég mig vel í stakk búinn til að takast á við komandi lokaverkefni. 

1.1 Val á verkefni 

Á vordögum 2017 fengum við verðandi nemendur í BF LOK1010 leiðbeiningar um val á 

lokaverkefni. Helstu skilyrði voru þau að bygging verkefnisins þyrfti að vera á bilinu 1000 – 

3000 m2 og ætluð til almenningsnota. 

Sumarið fór því í að horfa í kringum sig, leitað var að arkitektasamkeppnum, útboð sveitarfélaga 

skoðuð, vefsíður hjá teiknistofum og leitað eftir verkefnum á vinnustað. Þó nokkur spennandi 

verkefni komu upp, til að mynda tvö spennandi nýsköpunarverkefni þar sem aðgangur bauðst að 

góðu teymi hönnuða, en eftir umræður og vangaveltur var ákeðið að fara ekki þá leiðina vegna 

þess hversu stutt á veg verkefnin voru komin. 

Að lokum hafði ég samband við Sigríði Sigþórsdóttir, eiganda Basalt arkitekta. Við settumst 

saman á fund og ræddum um tvö verkefni, annars vegar miðaldarböð við Brautartunguhver í 

Borgarfirði og hins vegar Esju hotel við rætur Esju í Kollafirði. Verkefnin hentuðu bæði vel hvað 

varðar stærð, þar sem þau voru nokkuð yfir 1000m2 að stærð og þá voru verkefnin komin niður í 

skúffu vegna annarra áforma. Að loknum umræðum við Viggó Magnússon og Þormóð Sveinsson 

tók ég þá ákvörðun um að taka verkefnið Esja hotel. Ástæða þess var að verkefnið bauð upp á 

mun fleiri deililausnir, umfangsmeiri ákvarðanatöku og breytinga þegar kæmi að aðgengi og 

reglugerðum. Þá fannst mér einnig útlit byggingarinnar spennandi jafnt sem krefjandi. 
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1.2 Markmið 

Markmið mitt í vinnslu lokaverkefnisins Esja hotel var að nota þá þverfaglegu þekkingu sem ég 

hef aflað mér í gegnum námið í átt að BSc gráðu, ásamt því að mæta nýjum áskorunum sem 

munu koma til með að reyna á starfssvið byggingafræðings. 

Tekin var ákvörðun um að hótelið skildi stefna að því að vera þriggja stjörnu hótel og studdist ég 

þar við VAKANN gæðaviðmið 110 HÓTEL, 1. útgáfu. Sú útgáfa fellur úr gildi 31. desember 

2017. 

2 Hönnunarferli 

Byggingin er samansett úr einni ferhyrningslaga byggingu á einni hæð sem hýsir móttöku, 

salerni, veitingasal og eldhús, og níu ferhyrninslaga byggingum sem hýsa gistirými ásamt 

niðurgrafni baðaðstöðu. Þær byggingar eru á tveimur hæðum og teljast fjögur gistirými í hverri 

byggingu. Þá er einn lyftukjarni og ein bygging niðurgrafin að hluta sem hýsir jarðgufu og 

geymslur og eru heitir pottar staðsettir ofan á þeirri byggingu. Tveir niðurgrafnir kjallarar eru 

undir suðvestur- og norðaustur hluta. Þessar byggingar mynda saman óreglulegan ferhyrning sem 

gengur inn að fjallshlíð Esju og myndar íverugarð fyrir gesti í miðju forms. Hægt er að ganga í 

gegnum byggingu og upp í fjallshlíð og á göngustíg sem liggur ofan við byggingu í suðurhlíð 

Esju.  

Hér  að neðan er stutt samantekt á hverjum fasa fyrir sig. Farið var í gegnum alla fasa fyrir utan 

hugmyndafasa. 

2.1.1 Frumhönnun 

Verkefni var þegar búið að fara í gegnum fyrsta hluta hönnunarferlis þegar ég tók við því. Ég tók 

samt sem áður nokkra tíma í það að kynna mér bygginguna áður en farið var í forhönnun og 

byrjað var að teikna hana upp í BIM. 

Nánari gögn um frumhönnun má finna í viðauka C. 

2.1.2 Forhönnun 

Forhönnun afmarkaði þá vinnu frá því að hafist var handa við að teikna byggingu upp í BIM og 

þar til hún var tilbúinn til að hafist yrði handa við aðaluppdrætti. Þarna á milli má nefna 

greiningar á byggingu, vinna að breytingum þannig að hún uppfylli gildandi reglur og staðla og 
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skoðun á ýmsum vörulausnum sem mögulegt er að nýta í bygginu, t.d gluggar og þaklausnir. 

Einnig er tekin afstaða til helstu deila og þau skissuð upp. 

Nánari gögn um forhönnun má finna í viðauka C. 

2.1.3 Aðaluppdrættir 

Aðaluppdrætti eru unnin og þeim skilað inn ásamt fylgigögnum, svo sem skráningartöflu og 

byggingarleyfi. Teikningar eru unnar í 1:100 og 1:500. 

Aðaluppdrætti má finna í viðauka D. 

2.1.4 Sérteikningar 

Unnar eru verkteikningar í 1:50 og útlit í 1:100. Hlutateikningar eru teiknaðar upp í 1:20 og 

yfirlit þeirra í 1:25. Deiliteikningar eru teiknaðar upp í 1:5. 

Sérteikningar má finna í viðauka D. 

2.1.5 Útboðsgögn 

Útboðsgögn samanstanda af útboðs- og verkskilmálum eða 0. kafla, verklýsingum 

utanhússfrágangs eða 7. kafli og magntöluskrá og tilboðsblað verktaka. Utan útboðsgagna til 

verktaka standa, kostnaðaráætlun fyrir aðstöðusköpun og frágang utanhúss, gróf verkáætlun og 

eðlileg fylgigögn almenns útboðs. 

Útboðsgögn má finna í viðauka A. Fylgigögn útboðsgerðar má finna í viðauka C. 

3 Frumhönnun 

3.1 Almennt 

Ég kynnti mér hvernig byggingin gengi upp, hvernig hún tengdist inbyrðis og umhverfinu. Hvað 

þyrfti strax á breytingum að halda, þar sá ég salerni herbergja og tæknirými.  

Ég ákvað að halda mig við hugmyndir arkitekts um efnisval. 

Í upphafi annar tók ég létta göngu um fyrirhugað byggingarsvæði og myndaði það svo ég gæti 

gert mér betur grein fyrir staðarháttum, landmótun og landhæðum. 
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3.2 Öflun gagna 

Af gefinni reynslu ákvað ég að eitt af fyrstu verkum væri að óska eftir öllum þeim upplýsingum 

frá Reykjavíkurborg sem nauðsynlegar væru. Einungis var til mæliblað fyrir lóðina en verið er að 

vinna í gildandi hæðarblaði. Ég hafði mér til því til halds og trausts hæðarlíkan og uppdrætti 

deiliskipulags. Ég gat því staðsett lóð og byggingarreit í hæðarlíkani og unnið út frá því.  

Farið var yfir reglugerðir og reglur sem fylgja hótelrekstri, hótelleyfi og vinnustöðum ásamt 

örðum lögbundnum atriðum. 

3.3 Deiliskipulag 

Upphaflegt deiliskipulag er frá 10.09.2002. Búið er að vinna fjórar samþykktar 

deiliskipulagsbreytingar út frá gildandi deiliskipulagi á svæði Mógilsár og Kollafjarðar. 

Byggingarreitur Esja hotel er á lóð A og tilheyrir svæði Þ1. Á lóð stendur nú þjónustumiðstöð 

með veitingarekstri ásamt grunni af gömlu hesthúsi. 

Nýjasta deiliskipulagsbreyting er frá 19.05.2017 með greinargerð: 

            „Breyting sem um ræðir varðar svæði Þ1- þjónustumiðstöð við Mógilsá. Breytingin felur 

í sér að byggingareitir A og B verði jafnframt sér lóðir innan reits Þ1. Heildarbyggingarmagn 

innan reits Þ1 helst óbreytt frá gildandi skipulagi.  

Lóð A verður 2540 m2. Lóð er byggingarreitur. Gert er ráð fyrir nýjum byggingum á lóð A. 

Heimilt er að hafa kjallara undir hluta byggingar (þjónustuhluta). Stærð kjallara telst ekki með 

heildarbyggingarmagni enda hefur hann ekki áhrif á ásýnd mannvirkja. Bygging verður löguð 

að landslaginu. 

Heimilt er að flytja núverandi húsnæði Esjustofu tímabundið, þ.e. 1-2 ár, fyrir neðan (sunnan) 

við lóð A meðan á framkvæmdum stendur. Að framkvæmd lokinni verður eldri bygging fjarlægð 

strax þegar ný bygging verður tekin í notkun og svæðið lagfært neðan (sunnan) við lóð A. 

Lóð B verður 1608m2 og eru lóðamörkin einnig byggingareitur. 

Lóð Þ1 minnkar sem þessu nemur og verður 36387 m2. 

Að öðru leyti gilda eldri skilmálar skv. deiliskipulagi frá 2002 m.s.br.“ 
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Skv. mæliblaði frá Reykjavíkurborg er kvöð frá OR um lagnir og gröft 4 m inn á austurhluta 

lóðar. Eftir samtal við kennara var ákveðið að óska eftir breytingu á þessari kvöð og að færa 

skildi lagnaskurð 4 m til austurs og hafa hann undir akstursvegi sem nú er til staðar og stendur til 

að verði skv. gildandi deiliskipulagi.  

Gildandi deiliskipulag kveður á um að „heimilt sé að hafa kjallara undir byggingu 

(þjónustuhluta)“. Ekki fékkst staðfesting á því hvort þarna væri um að ræða aðeins heimild til að 

hafa kjallara undir þeim hluta byggingar sem hýsir þjónustuhluta eða hvort kjallari mætti aðeins 

nýta sem þjónustuhluta byggingar. Tekin var sú stefna að kjallarann mætti aðeins notast sem 

þjónustuhluti. Ástæða fyrir þeirri ákvörðun var útskýring deiliskipulags að „stærð kjallara telst 

ekki með heildarbyggingarmagni enda hefur hann ekki áhrif á ásýnd mannvirkja“. Út frá þessum 

upplýsingum er ekki möguleiki á rýmum með gluggum og því um niðurgrafin rými að ræða. 

Ákeðið var því að bæta við tveimur kjöllurum. Nánar verður farið yfir það í lið 4.1. 

Nánari gögn um frumhönnun má finna í viðauka C. 

4 Forhönnun 

4.1 Rýmisgreining 

Rýmisgreining var unnin meðfram því að bygging var teiknuð upp í BIM. Mikill tími fór í vinnu 

við að teikna bygginguna upp í BIM, byggingin stendur í rótum Esju og því er hæðamunur mikill 

og fylgja þarf deiluskipulagi þar sem kveðið er á um að fylgja skuli landslagi eftir fremsta megni. 

Að mestu var stuðst við 6. hluta gildandi byggingarreglugerðar, en einnig var notast við 

þarfagreiningu hótela og gistiheimila þar sem upplýsingar voru fengnar víðsvegar að. 

Fljótlega kom í ljós að ekki hafði verið gert ráð fyrir nægjanlegu tæknirými fyrir 

loftræsingarbúnað. Í nútíma samfélagi er gerð krafa um aukin þægindi og spilar tæknin þar stórt 

hlutverk og var því ljóst að einnig vantaði aukið rými fyrir tölvu- og tæknibúnað. Búið var að 

hanna byggingu sem fyllti út í byggingareit og var garðurinn í miðju hótels eitt af einkennum 

hönnunarinnar. Ákveðið var að tveimur lagnakjöllurum yrði bætt við, einum undir suðvestur 

hluta hótels þannig að möguleiki væri á að nýta lyftuna þar niður á svæði sem aðeins starfsmenn 

hafa aðgang að. Öðrum lagnakjallara var bætt við undir norðaustur hluta hótels. 
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Í upphaflegum hugmyndum var gert ráð fyrir fjórum 4m2 geymslum og tveimur álíka stórum 

útigeymslum. Þörf fyrir geymslur á hótelum myndast vegna þrifaáhalda og –véla, líns, rúmfata,, 

borðbúnaðar o.s.frv.. Þremur geymslum, 5m2 að stærð, var bætt við í norðuvestur lagnakjallara. 

Átta herbergi eru hönnuð á forsendum algildrar hönnunar, engar breytingar voru gerðar á hönnun 

þeirra herbergja. Breytingar á öðrum herbergjum fólust í því að baðherbergi voru stækkuð og þar 

komið fyrir sturtu, handklæðaofni og handvaski í sama rými. Andyri var bætt við í herbergjum, 

herbergi eru innangeng opnum stigagangi og var því þörf fyrir andyri vegna mögulegra 

vindstrengja eftir fjallshlíðinni. 

Jöfnun hæðarmunar í stigagöngum var útfærð með tröppum og römpum í upphaflegum 

hugmyndum. Rampar voru staðsettir í norðurhluta hótels og voru tröppur á leiðinni áður en 

komið var að þeim, engin ástæða var því til að notast við rampa í jöfnun hæðarmunar.  Voru þeir 

því fjarlægðir og notast var við tröppur. 

Ekki var gert ráð fyrir sorpaðstöðu í upphaflegum hugmyndum. Sorpskýli kemur til með að vera 

staðsett við lagerinngang, innan lóðarmarka. Sorp er flokkað. 

Upphaflegar hugmyndir gera ráð fyrir gluggum á baðherbergi. Gluggar vísa allir út á stigagang 

og var því ákveðið að fjarlægja þá glugga til að auka þægindi gesta. Þess á móti er loftun inn og 

úr rými bætt. 

Í móttöku og veitingasal var hvergi seturými að sjá þó svo að stórir og miklir gluggar út 

Kollafjörð væru til staðar. Borðum var því fækkað úr 120 sætum í 80 sæti, gefur það forsendu 

fyrir færra starfsfólki á annatímum í veitingasal. Þá var þörf var fyrir breytingar á 

starfsmannarýmum miðað við upphaflegar hugmyndir um borðafjölda en upphaflegar hugmyndir 

uppfylla ekki gildandi reglugerð um hollustuhætti. Með því að fækka starfsfólki var ekki þörf á 

breytingum á vinnurýmum starfsmanna, líkt og stækkun á búningaaðstöðu, salernum og 

kaffiaðstöðu. Seturými fyrir gesti var bætt við í stað þeirra borða sem voru fjarlægð. Í seturými er 

rafmagns- og gufuarinn býr til stemningu sem rómar við útlit hótels. Með því að stilla upp vegg 

og afmarka seturými frá veitingasal verður einnig til pláss þar sem morgunverðarhlaðborð getur 

verið. Nauðsynlegt var að koma fyrir móttökurými eða seturými þar sem gerðar eru 

lágmarkskröfur um það í VAKANUM. 
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Neðar í einkunnarlista VAKANS eru kröfur um skrifboð (0,5 m2) og stól í hverju herbergi. 

Einnig voru kröfur um fataslá eða hillu (ekki lokanlega). Lokanlegur fataskápur gefur meiri 

einkunnarfjölda í stigagjöf VAKANS. Á aðaluppdráttum var ákveðið að teikna inn lokanlegan 

fataská (1 m2) þannig að sýnilegt væri að opið væri fyrir alla þrjá möguleika. 

Nánari greiningu má finna í viðauka C. 

4.2 Lagnagreining 

Það að reka hótel snýst um upplifun gesta og það að þeim líði vel. Stór þáttur í því er að þeim 

finnist þeir vera þeir fyrstu sem notast við herbergið og finni ekki fyrir fyrri gestum. Hægt er að 

finna fyrri fyrri gestum ef herbergi eru skítug eða þungt loft í þeim. Góð loftræsing þarf að 

tryggja nýtt og ferskt loft, en eins og rætt var um í lið 3.1., var tveimur lagnakjöllurum bætt við 

bygginguna. Að mestur var stuðst við 10. hluta gildandi byggingarreglugerðar við gerð 

lagnagreiningar. 

Í reglugerð er kveðið á um útsog, til að komast hjá því að undirþrýstingur myndist í herbergjum 

og til að tryggja loftskipti í herbergjum skal koma þar fyrir loftventlum á bak við ofna en 

ofarlega í horni á herbergjum sem hönnuð eru á forsendum algildrar hönnunar. Útsog úr eldhúsi 

er kastað út um austurhlið byggingar, þar er vörumóttaka og sorpskýli, útsogið fer svo í gegnum 

hreinsibúnað til að komast hjá óþefs vegna útblásturs.  

Hita-og neysluvatnslagnir eru lagðar rör í rör undir plötu, kalt vatn undir einangrun og heitt fyrir 

ofan einangrun. 

Baðherbergi og andyri á herbergjum eru hituð með gólfhita. Herbergi eru hönnuð á grundvelli 

algildrar hönnunar eru einnig hituð upp með gólfhita. Andyri og almenningssalerni hótels eru 

hituð upp með gólfhita. Herbergi og rými hótels, önnur en þau sem talin hafa verið upp, eru hituð 

upp með ofnakerfi. Í veitingasal við gólfsíða gluggar eru ofnagryfjur. Stærð gryfju fer eftir 

tilmælum framleiðanda, skv. Varme ståbi 4. udg. 

Stofnlögn skolps er niðurgrafin í hótelgarð og liggur til austurs, skolplagnir úr herbergjum og 

bygginu tengjast í stofnlögn. Fráveitukerfi er ekki til staðar en deiliskipulag gefur upp 

leiðbeinandi staðsetningu rotþróar, sem haldið verður í. Frárennsli eldhúss fer í fastefnatank og 

fituskilju, sem staðsett er við byggingu austanmegin, áður en það fer í rotþró. Lágmarkshalli 

skolplagnar er 20‰ 
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Drenkerfi er lagt meðfram sökklum, það rennur niður til suðurs og undir bílaplan þar sem það 

drenast út í jarðveg. Lágmarkshalli drenlagna er 15‰ 

 Bílastæði er lagt með jarðvegsgrindum sem lagðar eru á drenandi jarðvegsuppbyggingu. Með 

þessari gerð bílaplans verður til sandgryfja sem drenar ofan- og jarðvegsvatn frá byggingu og 

bílastæði út í jarðveginn. 

Heitir pottar eru steyptir gegnusteymispottar, hitastig er 38-41°. Frárennsli potta rennur undir 

bílastæði og drenast þar út í jarðveg. 

Snjóbræðsla er í göngustígum og öllum svalagöngum. 

Nánari greiningu má finna í viðauka C. 

4.3 Hljóðgreining 

Kröfur eru gerðar til góðrar hljóðvistar í herbergjum og veitingasal. Gestir þurfa að verða fyrir 

sem minnstri truflun frá öðrum gestum inni á herbergjum. Við austurhlið hótels liggur 

Mógilsárvegur. Að mestur var stuðst við 11. hluta gildandi byggingarreglugerðar og ÍST 45, 

byggingin flokkast í flokk C. 

Veggir á milli herbergja eru 200 mm steyptir veggi og uppfylla því 55dB kröfu á milli 

gistiherbergja. Lagnastammi á milli hæða er festur með fjaðrandi festingum og undirlag gólfefna 

er á hljóðdempandi undirlagi (≥20dB). Gólfplötur eru 220 mm. Í veitingasal og móttöku er 

hljóðdempandi niðurtekið loft. 

Nánari greiningu má finna í viðauka C. 

4.4 Burðargreining 

Að mestu var stuðst við aðstoð Eyþórs Rafns, leiðbeinanda við áfangann, auk Daða Snæs 

Pálssonar, byggingaverkfræðings hjá EFLU. Áttundi hluti gildandi byggingarreglugerðar var 

hafður til hliðsjónar auk útreikninga á mögulegum burðarlausnum. 

Sökklar eru steinsteyptir á fúndamenti. Bygging er byggð úr forsteyptum einingum, með berandi 

byggingarhluta 180 mm. Ekki er þörf á sérstökum lausnum varðandi burðarþol. Haf á berandi 

plötum fer hvergi yfir 5m. Stigagangar eru forsteyptar filegran plötur sem tengjast í 100 x 50 mm 

prófíl að utanverðu og bindast í einangraða járnabakka. Lyftukjarni er staðsteyptur. 
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Þök eru annars vegar flöt, staðsteypt, torfþök og hins vegar risþök með límtré í mæni og C24 

burðarviður gengur þvert á límtréð og tengist því með bjálkaskó.  

Nánari greiningu má finna í viðauka C. 

4.5 Brunagreining 

Að mestu var stuðst við 9. hluta gildandi byggingarreglugerðar. 

Byggingin skiptist í þrjú REI 90 meginbrunahólf. Hvert gistiherbergi, með tilheyrandi forstofu 

og snyrtiherbergi, myndar sjálfstætt brunahólf EI 60 með EI2 30-CSm hurð fram á stigagang. 

Gluggar eru EI 30 á 2. hæð. 

Björgunarop eru úr öllum herbergjum auk handslökkvitækja og sjálfvirks brunaviðvörunarkerfi. 

Slöngukefli er í veitingasal og sjálfvirkur slökkvibúnaður er í eldhúsháfi. Slöngukefli er í 

veitingasal. Loftræsikerfi slekkur sjálfkrafa á sér þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang. 

Stjórnstöð kerfis er í suðurkjallara en auka stýring er í andyri við gestamóttöku. 

Aðkoma slökkviliðs er um Vesturlandsveg og þaðan upp Mógilsárveg. Tvíburatengi slökkviliðs 

er við vesturhorn suðurhliðar. Slökkvilið er um 10 mínútur að keyra úr Mosfellsbæ upp að 

Mógilsá og þarf því ekki að gera sérstakar ráðstafanir vegna þess. 

Nánari greiningu má finna í viðauka C. 

4.6 Orkurammi 

Leiðnitap byggingar og U-gildi byggingahluta var reiknað með reikniforritinu „Orkurammi – 

minni útgáfa, útg. 1.0“ frá Mannvirkjastofnun. 

Niðurstöður útreikninga má finna í viðauka C. 

4.7 Efnisgreining 

Helstu byggingarhlutum- og efnum er still upp í einkunnarskjal, veigamestu þættir eru metnir 

hverju sinni og er byggingaefni valið eftir einkunn. Hvað varðar efnisval útveggjaklæðningar var 

tekið tillit til vals arkitekts byggingar, önnur efni eru valin eftir því hvernig þau henta verkinu. 

Nánari upplýsingar má finna í viðauka C. 
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4.8 Deiliskissur 

Helstu deili eru skissuð upp þannig að möguleiki sé á að gera sér grein fyrir uppbyggingu þeirra. 

Deili eru ekki skissuð í skala, á þessum tímapunkti var einungis verið að leita eftir kostum og 

göllum ásamt mismunandi útfærslum deila. 

Nánari upplýsingar um deiliskissur má finna í viðauka C. 

4.9 Áætlanir 

Frumáætlanir voru unnnar að loknum forhönnunarfasa. Unnar voru tíma- og kostnaðaráætlanir. 

Frumáætlanir má finna í viðauka C. 

4.10 Upplýsingar framleiðanda. 

Upplýsingblöð frá framleiðendum um efni sem koma til með að verða notuð var haldið til haga. 

Eingöngu er notast við CE-vottuð efni. 

Upplýsingablöð framleiðanda má finna í lokamöppu áfanga.  

5 Aðaluppdrættir 

5.1 Almennt 

Aðaluppdrættir voru unnir í áframhaldi af greiningum. Aðaluppdrættir eru teiknaðir í 

mælikvarðanum 1:100 og afstöðumynd í 1:500. Aðaluppdrætir samanstanda af byggingalýsingu, 

afstöðumynd, grunnmyndum hæða, sniðum, útlitum og fylgigögnum.  

Aðaluppdrætti, ásamt teiknisetti í heild sinni, má finna í viðauka D. 

5.2 Byggingarlýsing 

a. Upplýsingar: 

Heimilisfang: Mógilsárvegur 1, 116 Reykjavík 

Landnúmer: 206450 

Staðgreinir: 0-4-3416-99 
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b. Almenn lýsing: 

Til stendur að reisa hótel með 40 herbergjum og þar af 8 herbergi hönnuð á forsendum algildrar 

hönnunar. Byggingin er formuð með herbergiseiningum á tveimur hæðum og móttöku og 

veitingasal á einni hæð. Tveir kjallarar eru undir byggingu. Byggingin myndar ferhyrningslaga 

form með hótelgarði. Aðalinngangur er á suðurhlið. Byggingin er úr forsteyptum 

samlokueiningum, þak eru annars vegar lárétt græn þök og hins vegar risþök klædd læstri 

klæðningu. Bygging er að utanverðu klædd lóðréttri viðarklæðningu og að innanverðu, sá hluti er 

snýr að hótelgarði auk lyftuhús, er sjónsteypa. 

c. Helstu stærðir: 

Fermetrar hverrar hæðar fyrir sig ásamt heildartölum: 

Kjallari: 92,53 m² 

1 hæð:  720,54 m² 

2 hæð: 542,46 m² 

Stigagangar: 307,08 m²  

Samtals: 1662,61 m² 

d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfall og fjöldi bílastæða 

Stærð lóðar: 52577m2 

Nýtingarhlutfall: 0,65 

Bílastæði verða 74 talsins, þar af verða fjögur þeirra ætluð hreyfihömluðum og tvö sérstök 

rútustæði. 

e. Burðarkerfi 

Uppbygging: 

Sökklar og gólfplötur eru úr járnbentri steinsteypu á burðarhæfu undirlagi. Sökklar eru 

einangraðir að utanverðu með plasteinangrun 100mm. Einangrað er undir botnplötu með 

100mm plasteinangrun. 
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Meginburðarvirki hússins er úr steinsteypu. Milligólf á milli hæða eru 220mm steinsteypt gólf 

Bygging er úr forsteyptum einingum. Óeinangraði berandi steinsteyptir veggir eru 200mm. 

Steyptarloftaplötur eru forsteyptar filgran plötur. Hallandi þök eru risþök, límtré er í mæni og 

gengur burðarviður c/c 600mm í mæmi og sest í sperruskó.    

f. Klæðning útveggja, þak, gluggar og litaval 

Klæðningar: 

Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Niðurhengd loft verða úr A‐ 

efnum. Utanhúsklæðningar eru í flokki 1 

Klæðningar útveggja eru annars vegar loftuð timburklæðning og hins vegar sjónsteypa. 

Þakklæðningar í flokki T. Gluggakarmar verða úr ál/tré og glerlistar verða úr áli 

g. Handrið 

Öll handrið byggingar lúta lágmarkshæð skv. byggingarreglugerð. Handrið við stigagang 1. 

hæðar eru 100mm steypt handrið og ná frá 900‐1200mm hæð frá hæsta, fasta, punkti við handrið. 

Handrið á 2. hæð stiganga er glerhandrið úr hertu gleri. Handrið stiga í kjallara eru vegghengd 

handrið sem skulu uppfylla ákvæði byggingareglugerðar.  

h. Einangrun og einangrunargildi 

Hámarksgildi kólnunartala er að finna í gildandi Byggingarreglugerð. Reiknuð gildi byggingar 

eru eftirfarandi: 

Forsteyptir samlokuveggir. 0,40 W/m²K 

Botnplata, steypt með 100 mm einangrun 0,30 W/m²K 

Létt risþök. 0,20 W/m²K 

Viðsnúin græn þök. 0,20 W/m²K 

Gluggar 1.55 W/m²K 

Hurðir 1,11 W/m²K 
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i. Innveggir 

Innveggir eru allir hlaðnir úr vikurstein, ýmist 95mm eða 120mm.  Veggir votrýma eru 

flísalagðir. Aðrir fletir innveggja eru sparslaðir og málaðir. 

j. Frágangur gólfa 

Gólf eru flotuð með blæðandi floti. Í andyri neðstu hæðar og við allar inngangs dyr skulu vera 

mottugryfjur. Gólf herbergja eru parketlögð, gólf í herbergjum hönnuðum á forsendum algildrar 

hönnunar eru flísalögð. Gólf andyra og salerna eru flísalögð. Gólf gestamóttöku og veitingasalar 

eru parketlögð. 

Gólf lagers, eldhúss og kjallara er epoxylakkað. Þar sem gólfniðurföll eru skal gólf halla að 

þeim. 

k. Lagnaleiðir, upphitun og loftræsing 

Neysluvatns-, miðstöðvar- og frárennslislagnir ásamt loftræsingu eru lagðar utan á veggi, í 

stokkum og í loftum þar sem lagnir eru faldar með niðurteknum loftum.  

Tæknirými eru annars vegar staðsett í kjallara undir suðvestur hluta og hins vegar norðaustur 

hluta byggingar. 

Frárennslislagnir fara stystu leið út og í brunn. 

Þakniðurföll fara í drenlögn sem liggur meðfram sökklum byggingar og þaðan í drenbílastæði. 

Allar pípur í lóð fyrir frárennslis- og regnvatnslagnir skulu vera, PPDW plastpípur settar saman á 

múffum. Pípur innan sökkla fyrir frárennslislagnir skulu vera PVC plastpípur. 

Öll tengistykki í jörð í sökklum og utanhúss fyrir frárennslis- og regnvatnslagnir skulu hæfa 

viðkomandi lögn. PEH tengistykki skulu soðin við pípur. Allar lagnir í veggjum eru festar með 

gúmmí klemmum. 

Bygging er hituð með blönduðu kerfi, bæði gólfhita- og ofnakerfi. 

Herbergi eru loftræst með loftventlum, útsog er úr baðherbergjum með loftræstisamstæðu. Útsog 

úr eldhúsi er fer í gegnum lofthreinsibúnað. Loftræst er í öll votrými, eldhús og veitingasal. 
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l. Brunavarnir 

Notkunarflokkur 4 

Brunasamstæður: 

Húsið er allt ein brunasamstæða, alls u.þ.b. 1663 m² en skiptist í nokkur brunahólf. 

Sambrunahætta milli glugga í lóðréttum útvegg er leyst með EI 30 brunavarnaglerjum. 

Flóttaleiðir: 

Flóttaleiðir eru skv. teikningu. Allar hurðir flóttaleiða skulu vera opnanlegar innan frá án lykla 

eða verkfæra. Aðgangsstýrðar hurðir í flóttaleiðum aflæsast við straumrof eða brunaboð. 

Hámarks göngulengd að útgangi aldrei yfir 45m (skv töflu 9.04, Byggingarreglugerð) 

Brunaviðvörunarkerfi: 

Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar 

og ÍST EN 54-10:2002. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktastöð. Stjórnstöð ásamt 

yfirlitsmynd verður í gestamóttöku og aðalstöð verður staðsettt í tölvuherbergi í suðurkjallara. 

Slökkvitæki: 

Slökkvitæki eru staðsett á nokkrum völdum stöðum. Hámarksfjarlægð í næsta slökkvitæki má 

hvergi vera meira en 25 metrar. Slökkvitæki eru sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning 

brunaslangna og slökkvitækja skal merkt með skiltum af hæfilegri stærð. 

Klæðningar: 

Niðurhengd loft verða úr A-efnum  og uppfylla kröfur um  B-s1,d0. Utanhúsklæðningar eru í 

flokki 1 Þakklæðningar í flokki T Út og neyðarlýsing: Út og neyðarlýsing er í öllu húsinu skv. 

byggingarreglugerð. Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða.  

Brunavarnir í loftræsikerfum:  

Loftræsikerfi skal þannig hannað og frá því gengið að það rýri hvorki brunahólfun byggingar né 

stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna. Í loftrásum skal vera óbrennanlegt efni, A2-s1,d0. 

Loftblásarar sem eru hluti brunavarna mannvirkja skulu þola þann hita sem þeir verða fyrir á 

brunatímanum. 
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Bruna- og reyklokur í loftræsikerfum skulu vera með bilunarviðvörun og skulu lokast sjálfvirkt 

þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang. Loftæsikerfi er tengt brunaviðvörunarkerfi sem slekkur á 

loftræsikerfi þegar reykjar eða hita verður vart. 

Reyklosun: 

Settar verða sjálfvirkar reyklúgur í þak lyftuhúss sem opnast við boð frá brunaviðvörunarkerfi. 

Önnur reyklosun er um glugga og hurðir.  

Aðkoma slökkviliðs: Aðkoma er greið að byggingunni sunnanmegin með aðkomu frá 

Vesturlandsvegi og upp Mógilsárveg 1. Tvíburatengi slökkviliðs er á suðurhlið. 

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa.: 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins 

m. Hljóðvistarkröfur 

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

o. Tæknibúnaður 

Komið verður fyrir einni lyftu í sjálfstæðu lyftuhúsi. Burðargeta lyftu skal vera 1000kg og 

hurðarbreidd 900mm. Innan mál skal vera a.m.k. 1,10 m x 2,10 m. 

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. Átta herbergi eru hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar. 

r. Sorp 

Sorptunnum er komið fyrir við austurhlið við lagerinngang. 

Byggingalýsingu má finna í viðauka D. 
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5.3 Skráningartafla  

Skráningartafla var unnin eftir gögnum frá Framkvæmdarsýslu ríkisins. Skráningartaflan er 

fylgiskjal með aðaluppdráttum og fylgir teiknisetti aðaluppdrátta. Byggingin er reiknuð sem einn 

matshluti. 

Skráningartöflu má finna í viðauka D. 

5.4 Fylgigögn aðaluppdrátta 

Fylgigögn aðaluppdrátta samanstanda af gátlista byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar, bréfi 

hönnuðar og umsóknar um byggingarleyfi. 

Fylgigögn aðaluppdrátta má finna í viðauka C. 

6 Sérteikningar 

6.1 Almennt 

Sérteikningar skiptast upp í verk-, hluta- og deiliteikningar. Grunn- og þakmyndir verkteikninga 

skiptast upp í hluta A, B og C og er í skala 1:50. Snið sérteikninga eru teiknuð í 1:50, útlit eru í 

1:100.  

Hlutateikningar eru að mestu í 1:20, yfirlit innréttinga og stiga eru í 1:25 og skýringamyndir 

glugga- og hurðateikninga er í 1:5.  

Deiliteikningar eru teiknaðar upp í skala 1:5  

Sérteikningar, ásamt teiknisetti í heild sinni, má finna í viðauka D. 

7 Útboðsgögn 

7.1 Almennt  

Hér er um að ræða einkaframkvæmd og margt sem mælir með lokuðu útboði. Vegna fyrri anna, 

þar sem lokuð útboðsleið var farin, var ákveðið að fara í almennt útboð og nota þannig tækifærið 

og auka skilning á þeirri útboðsleið. Skilgreininga ÍST 30 á opnu útboði er „1.2.2 almennt útboð: 

Útboð þegar ótilteknum fjölda er gefinn kostur á að gera tilboð.“ 
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Valið stóð á milli að vinna útboðsgögn vegna innan- eða utanhússfrágangs. Valið var að taka 

fyrir utanhússfrágang í þessu tilviki. Útboðsgögn innihalda útboðs- og verkskilmála 0. kafla, 

verklýsingar 7. kafla og magnskrá ásamt tilboðsblaði verktaka.  

Finna má tímaáætlun verks og auglýsingu um þáttöku í almennu útboði í viðauka A. 

Útboðsgögn má finna í heild sinni í viðauka A. 

8 Teiknistofan 

8.1 Almennt 

Verkefnið var unnið með það í huga að það væri raunverulega unnið á faglegri stofu og miðast 

öll vinna útfrá því. Til að mynda voru gefnir út reikningar vegna hönnunar, hönnunaráætlun 

unnin og fundargerðir skrásettar.  

Reiknaður var út meðalvinnslutími verkþátta og fasa eftir PERT-aðferðinni, stuðst var við 

rauntímagön frá fyrri hönnun. Ekki var notast við bundna leið verkefnis. 

Hönnunaráætlun stóðs að mestu, þó voru undirþættir í upphafi verks sem tóku lengri tíma en 

áætlað var. Ástæða framúrkeyrslu var flækjustig verkefnis við uppsetningu þess í BIM. 

Fagleg stofa sem hélt utan um verkfni var npstofAN 

Öll gögn varðandi teiknistofu má finna í viðauka B. 
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9 Samantekt 

Hugmynd að útliti og uppröðun rýma eiga Basalt arkitektar. Ákveðið var að halda útliti og 

uppröðun rýma eftir fremsta megni, einhverjar breytingar urðu þó á byggingu á verktíma 

verkefnis.  

Byggingin stækkaði um rúma 90 m2, stækkunin er til komin vegna tveggja kjallara sem bætt var 

við annars vegar undir suðaustur horni og hins vegar undir norðvestur horni byggingar. Bygging 

þurfti að upp fylla gildandi byggingareglugerð og breyttust því rými vegna þess, þá helst salerni 

herbergja. 

Við gerð kostnaðaráætlunar kom í ljós að nauðsynlegt var að taka inn flækjustig þaka á byggingu 

og gera þá ráð fyrir auknum manntímum í það verk. Gluggar- og hurðir voru dýrari en gert var 

ráð fyrir og var það vegna öryggis- og eldvarnarglerja. 
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10 Niðurstöður 

Markmið þess að velja Esju hotel sem lokaverkefni var að nota þá þverfaglegu þekkingu sem ég 

hef aflað mér í gegnum námið í átt að BSc gráðu, ásamt því að mæta nýjum áskorunum sem 

byggingarfræðingur mun koma til með að mæta í sínu starfi. 

Byggingin bar ekki með sér miklar áskoranir í burðarþoli en huga þurfti að samsetningu efna, 

vali á efnum, aðgegnismálum og það að koma byggingu upp, sem raðar sér á nokkra hæðarstalla, 

í teikniforriti. 

Verkefnið gaf tækifæri á kynningu nýrra efna og aðferða og má þar nefna forsteyptar einingar, 

uppbyggingu þaka með zink klæðningu og bílastæða með jarðvegsgrindum. 

Í heild var verkefnið mikil áskorun sem skilur mikið eftir sig og kemur til með að nýtast á nýjum 

og spennandi vettvangi.
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Tilboðsblað 

Undirritaður gerir hér með umhverfis- og skipulagssviði eftirfarandi tilboð í: Esja hotel, nýbygging 

2018  samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu og tilboðsskrá. 

Heildartilboðsverð með vsk.:  

 

Nokkur sérákvæði almennra skilmála. 

Verklok: 09. nóvember, 2018  

Tafabætur: 40.000  kr./dag 

Verktrygging: 10%  skv. lið 0.6.2 

Opnunartími tilboða: 10:00, 09. desember, 2017  

Opnunarstaður tilboða: Npstofan 

Berjarimi 9 

112 Reykjavík, Sími 846 0799 

Netfang: npstofan@npstofan.is 

 

Innifalið í heildarverði er allur kostnaður við verkið, þar með talin opinber og lögboðin gjöld, 

vinnupallar, efni, vinna, förgun efnis, virðisaukaskattur og annað sem tilheyrir verkinu og tekið er 

fram í útboðsgögnum. 

Verktaki gætir þess við förgun úrgangsefna, að farið sé eftir reglum Sorpu.  

Yfirlýsing: 
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn 

bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni 

og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma 

mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum 

séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni 

verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af 

verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem 

nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara 

vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

Dags.   

Nafn bjóðanda  Kt:  

Heimilsfang  Póstnr.  

Sími  Gsm.  Netfang  

Undirskrift  
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Tilboðsskrá 

 

Esja hotel - nýbygging 2018

TILBOÐSSKRÁ

Verkl. nr.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 AÐSTÖÐUSKÖPUN OG REKSTUR

1.1.1 Aðstaða og rekstur 1 heild

1.1.2 Öryggisráðstafanir

1.1.2.1 Öryggisgirðing 280 m

Kafli 1.2 Aðstöðusköpun og rekstur samtals:

SAMTALS - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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Esja hotel - nýbygging 2018

TILBOÐSSKRÁ

Verkl. nr.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 MÚRVERK UTANHÚSS

7.1.1 Múrhúðun steyptra flata 200 m²

7.1.2 Gólfílögn

7.1.2.1 Flotgólf utanhúss 8 - 15 mm. 425 m²

7.1.2.2 Viðbót vegna trappna 15 m²

7.1.2.3 Gólfílögn, 60 mm. - halli á útbygðum gluggum 10 m²

7.1.3 Vatnsþétting á steini með vatnsþéttimúr 20 m²

Kafli 7.1 Múrverk utanhúss samtals:

7.2 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS

7.2.1 Timburklæðning

7.2.1.1 Timburklæðning 25 x 150 mm. 900 m²

7.2.1.2 Timburklæðning 50 x 150 mm. 5 m²

7.2.1.3 Timburklæðning 50 x 45 mm. 20 m²

7.2.2 Steinullareinangrun, 125 mm, 80 kg/m³ 30 m²

7.2.3 Undirkerfi klæðningar

7.2.3.1 Ál undirkerfi - skúffur 34 mm. 870 m²

7.2.3.2 Ál undirkerfi - vinklar 120 mm. 30 m²

7.2.4 Frágangur í kringum glugga

7.2.4.1 Vinklar 90 x 40 x 40 mm. 600 stk

7.2.4.2 Þéttingar utan með glugga 450 m

7.2.4.3 Fleygskorin XPS einangrun 25 m

7.2.4.4 Vatnsgufuopinn þakdúkur 190 g/m² 15 m²

7.2.4.5 Klemmilisti 10 m

7.2.5 Frágangur léttra þaka

7.2.5.1 Borðaklæðning 23 x 150 mm. hefluð 810 m²

7.2.5.2 Asfalltpappi, heilbræddur á köntum, 3,3 kg/m³ 810 m²

7.2.5.3 Loftdúkur, 8 mm, 380 g/m² 810 m²

7.2.5.4 Læst zinkklæðning, tvöfaldur lás. 810 m²

7.2.6 Frágangur grænna þaka

7.2.6.1 Asfalltpappi, heilbræddur á undirlag,  4,9 kg/m² 270 m²

7.2.6.2 Asfalltpappi, heilbræddur á köntum,  5,2 kg/m² 260 m²

7.2.7.1 Asfalltpappi, heilbræddur á kanta, 5,9 kg/m² 50 m²

7.2.6.3 XPS einangrun, tvö lög 200 mm, 32 kg/m², 300 kPa 250 m²

7.2.6.4 Polyetylen jarðefnadúkur 65 g/m² 250 m²

7.2.6.5 Drendúkur 1,243 kg/m² 220 m²

7.2.6.6 Jarðvegs-vinkill 40 m

7.2.6.7 Grænt kerfi 250 m²

7.2.6.8 Drenmöl, 10 - 25 mm. 15 m³

7.2.7 Frágangur portveggja

7.2.7.1 Ál vinkill, 3 mm, 20 x 90 mm. 60 m

7.2.7.2 Ál vinkill, 3 mm, 20 x 20 mm. 60 m

7.2.8 Þakbrunnar 300 x 300 x 80 mm. 16 stk

Kafli 7.2 Trésmíði utanhúss samtals:
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Esja hotel - nýbygging 2018

TILBOÐSSKRÁ

Verkl. nr.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.3 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS

7.3.1 Handlistar, hringlaga 50 mm 20 m

7.3.2 Handrið svalaganga, handlisti, pílárar og hert 16 mm. samlímt gler 80 m

7.3.3 Áfellur 

7.3.3.1 Á-01 15 m

7.3.3.2 Á-02 125 m

7.3.3.3 Á-03 90 m

7.3.3.4 Á-04 60 m

7.3.4 Flasning F-01 195 m

7.3.5 Gataflasning G-01 90 m

7.3.6 Vatnsbretti V-01 90 m

7.3.7 Sökkullistar S-01 150 m

7.3.8 Kantlistar

7.3.8.1 K-01 30 m

7.3.8.2 K-02 20 m

7.3.9 F-listar 375 m

7.3.10 Þakrennur, zink, 100 mm. 100 m

7.3.11 Þakrennuniðurfall, zink, 70 mm. 240 m

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði utanhúss samtals:

7.4 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR

7.5.1 Gluggar

7.5.1.1 G-01 - 2470 x 5940 mm. /rennihurð/neyðarútgang 1 stk

7.5.1.2 G-02 - 2270 x 2650 mm. /opnanlegt fag 2 stk

7.5.1.3 G-03 - 2270 x 5750 mm. /opnanlegt fag 1 stk

7.5.1.4 G-04 - 2470 x 2380 mm. /opnanlegt fag/neyðarútgang 1 stk

7.5.1.5 G-05 - 2470 x 2380 mm. /opnanlegt fag 1 stk

7.5.1.6 G-06 - 2270 x 1680 mm. /opnanlegt fag 4 stk

7.5.1.7 G-06 - 2270 x 1680 mm. /opnanlegt fag/EI30 4 stk

7.5.1.8 G-07 - 1980 x 1580 mm. /opnanlegt fag 1 stk

7.5.1.9 G-07 - 1980 x 1580 mm. /opnanlegt fag/EI30 2 stk

7.5.1.10 G-08 - 2030 x 1680 mm. /opnanlegt fag 4 stk

7.5.1.11 G-09 - 1980 x 1680 mm. /opnanlegt fag 1 stk

7.5.1.12 G-09 - 1980 x 1680 mm. /opnanlegt fag/EI30 5 stk

7.5.1.13 G-10 - 1980 x 1780 mm. /opnanlegt fag 3 stk

7.5.1.14 G-10 - 1980 x 1780 mm. /opnanlegt fag/EI30 1 stk

7.5.1.15 G-11 - 2030 x 1280 mm. /opnanlegt fag 4 stk

7.5.1.16 G-12 - 1980 x 1280 mm. /opnanlegt fag 3 stk

7.5.1.17 G-12 - 1980 x 1280 mm. /opnanlegt fag/EI30 6 stk

7.5.1.18 G-13 - 2470 x 3070 mm. /rennihurð 1 stk

7.5.1.19 G-14 - 1280 x 1000 mm. /brautargler 2 stk

7.5.1.20 G-15 - 1280 x 3580 mm. /brautargler 1 stk

7.5.1.21 G-16 - 1980 x 1880 mm. /opnanlegt fag 2 stk

7.5.2 Útihurðir

7.5.2.1 H-01 - 2200 x 1100 mm. /hægri opnun inn 2 stk

7.5.2.2 H-01 - 2200 x 1100 mm. /vinstri opnun inn 2 stk

7.5.2.3 H-01 - 2200 x 1100 mm. /vinstri opnun út 2 stk

7.5.2.4 H-02 - 2150 x 1800 mm. /aðalhurð hægri opnun inn 1 stk

7.5.2.5 H-03 - 2150x 1000 mm. /panelklædd, vinstri opnun inn 20 stk

7.5.2.6 H-03 - 2150x 1000 mm. /panelklædd, hægri opnun inn 20 stk

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir samtals:
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Esja hotel - nýbygging 2018

TILBOÐSSKRÁ

Verkl. nr.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.5 TÍMAVINNA

7.5.1 Tímavinna

7.5.1.1 Tímavinna iðnaðarmanna 100 klst

7.5.1.2 Tímavinna verkamanna 100 klst

Kafli 7.5 tímavinna samtals:

SAMTALS - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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0 Útboðs- og verkskilmálar 

0.1 Yfirlit 

0.1.1 Útboð 

NpstofAN ehf, fyrir hönd Esja hotels ehf , kt. 000000-0009 óskar eftir tilboðum í verkið: Esja 

hotel, nýbygging 2018. 

Verkið skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum þeim gögnum 

sem þar er vísað til. 

0.1.2 Útboðsform 

Hér er um almennt útboð að ræða. Er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. laga nr. 

65/1993 og grein 1.2.2 í ÍST 30. 

Útboðsyfirlit: 

Vettvangsskoðun 18.11.2017 kl: 13:00 Sjá nánar kafla 0.1.5 
Fyrirspurnartíma lýkur 24.11 2017 Sjá nánar kafla 0.3.2 
Svarfrestur rennur út  01.12 2017 Sjá nánar kafla 0.3.2 
Opnunartími tilboða 09.12 2016 kl: 10:00 Sjá nánar kafla 0.4.5 
Opnunarstaður tilboða Npstofan, Berjarima 9, 112 Reykjavík Sjá nánar kafla 0.4.5 
Upphaf framkvæmdartíma 02.01 2018 Sjá nánar kafla 0.1.7 
Lok framkvæmdartíma 09.11 2018 Sjá nánar kafla 0.1.7 
Kröfur til bjóðenda Gerðar eru kröfur um hæfni og 

reynslu 
Sjá nánar kafla 0.1.3 

Tilboðstrygging Skuldbinding er tengd undirritun 
tilboðs 

Sjá nánar kafla 0.4.4 

Tafarbætur 80.000 kr á hvern almanaksdag Sjá nánar kafla 0.5.4 
Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist  Sjá nánar kafla 0.5.6 
Frávikstilboð Eru heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1 
Fylgigögn með tilboði Tilboðsskrá og tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2 
   

0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Eftirfarandi kröfur eru settar á bjóðendur svo þeir uppfylli kröfur um þáttöku í útboði. 

 Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal hafa á síðustu 5 árum staðið fyrir og borið ábyrgð á 

byggingarframkvæmdum að sambærilegri stærð og umfangi og geta framvísað 

meðmælum verkkaupa þess verkefnis um jákvæða frammistöðu sína. 

Hann skal hafa á að skipa yfirstjórnenda sem hefur á síðustu 5 árum stýrt verkefni af 

sambærilegri stærð og umfangi og getur komið fram fyrir hönd verktaka um alla 
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framkvæmd verksins. Þá skal hann hafa á að skipa verkstjóra sem hefur reynslu af 

hliðstæðum verkum eða verkþáttum og mun vera á verkstað meðan verkframkvæmd 

stendur yfir. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er 

verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, 

lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum 

framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 

bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 

bjóðanda. 

 Krafa um eigið fé: 

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 3% af 

tilboðsfjárhæð hans. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu 

er verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshlutareiknings 

árituðum af löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri 

á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á 

tilboðsdegi sem nemur að lágmarki 3% af tilboðsfjárhæð. 

 Krafa um vilyrði fyrir verktryggingu: 

Gerð er krafa um vilyrði fyrir verktryggingu frá tryggingafélagi eða bankastofnun. Sjá 

skýringu um verktryggingu í lið 0.6.2 og form yfirlýsingar um vilyrði á eyðublaði „E-

02“. 

 Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt 

greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða 

eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut 

öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða 

skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á 

sama markaði en með nýja kennitölu. 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar skulu, sé þess 

óskað, láta í té eftirtaldar upplýsingar. Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 
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 Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda og drög að ársreikningi 

2017. Þegar um einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir 

staðfestum ljósritum af skattaskýrslum. 

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 

opinber gjöld. 

 Staðfestingu frá öllum þeim lífeyrissjóðum sem starfsmenn greiðir til, um að bjóðandi 

sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

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

  Nafn væntanlegs byggingarstjóra og upplýsingar um hann. 

  Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn 

þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

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

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

Bjóðendum verður vísað frá ef fram koma eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum: 

 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé. 

 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 Bjóðandi hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma 

verkið. 

 Viðskiptasaga bjóðanda þykir vafasöm. 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- 

eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur 

verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar 

rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri 

eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verkstaður er við Mógilsárveg 1, 116 Reykjavík. Nánar tiltekið við Esjurætur í Kollafirði. 

Verkið felst í því að reisa 40 herbergja hótel ásamt veitingasal og minniháttar baðaðstöðu. 

Burðarvirki byggingar er úr forsteyptum samlokueiningum. Útveggir, sökklar og hluti 
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þakvirkis eru forsteyptir. Þakvirki er annars vegar létt timburþak og hinsvegar steinsteypt flöt, 

öfugsnúin, þök. 

Byggingin myndar óreglulegt ferhyrningsform utan um hótelgarð. Frágangur útveggja séð frá 

hótelgarði er sjónsteypa. Frágangur að utanverðu er lóðrétt, lerkiklæðning. Frágangur þaka er 

annars vegar torf og hinsvegar zink klæðning með tvöföldum lás.   

Byggingin er rúmir 1.600 m2 og stallast á sjö hæðarstöllum ásamt tveimur kjöllurum og 

lyftukjarna.  

0.1.5 Kynningarfundur – vettvangsskoðun 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar á lóðinni nr. 1 við Mógilsárveg í Kollafirði á þeim 

tíma sem fram kemur í grein “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður þar mættur fulltrúi 

eða fulltrúar verkkaupa. Í framhaldi af fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður 

á væntanlegum verkstað. Svæðið er hluti að „Grænn trefill“ hjá Reykjavíkurborg og er 

vinsælt útivistarsvæði borgarbúa og eru bjóðendur hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður. 

Athygli er vakin á því að einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn verði sýndur þennan dag.  

0.1.6 Verksamningur – verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur 

um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30. 

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E - 

01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki, í samstarfi við eftirlistmann verkkaupa, 

leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 

3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. 

Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki 

skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins 

skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ítrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef 

út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta 

verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra 

nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 
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Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða 

þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga 

eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á 

skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical 

Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef 

sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi 

falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

Um aukaverk gildir grein 1.2.5 í ÍST 30. Um viðbótaverk gildir grein 1.2.19 í ÍST 30. 

0.1.7 Framkvæmdartími 

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

Framkvæmdir á verkstað skulu þó hefjast 2. janúar 2018. Í viðauka „V-02“ koma fram helstu 

tímasetningar framkvæmda. Við undirritun verksamnings fær verktaki aðgang að lifandi 

gantt-riti verktíma sem endurskoða skal mánaðalega eða eftir þörfum. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð 

og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

0.2 Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:  Esja hotels ehf,  
kt. 000000-0009  

Hítarneskoti,  

311 Borgarnes  

Umsjón:  npstofAN ehf  
kt. 000000-0019  

Berjarimi 9, 112 Reykjavík.  

Sími: 846-0799  

Netfang: npstofan@npstofan.is 
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0.2.2 Ráðgjafar 

Eftirtaldir aðillar eru ráðgjafar við verkið: 

Hönnun:  npstofan ehf  
Berjarimi 9, 112 Reykjavík  

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum npstofan ehf og er eftirlitsaðilinn starfsmaður npstofunar. 

Honum til aðstoðar við dagleg eftirlitsstörf verður starfsmaður byggingafræðistofunar ehf. 

Þessir aðilar mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúar verkkaupa gagnvart 

verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði 

við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er 

að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 

eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum 

stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. 

Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa 

(e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt. 

0.3 Útboðsgögn, lög, reglugerðir og staðlar. 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

 Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 0001-2017 dags. desember 2017. 

 Verklýsing nr. 0001-2017 dags. desember 2017. 

 Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 

 Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

 Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012. 

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

Bjóðendum er bent á að neðstu tveir liðir upptalningar fylgja ekki með útboðsgögnum og 

skulu þeir verða sér út um þau gögn. Þau eru aðgengileg til skoðunar og/eða kaups á 

althingi.is og stadlar.is. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði 

hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 
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npstofan fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Esja hotel fyrirspurn” og send með tölvupósti á 

netfangið npstofan@npstofan.is. 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða send á bjóðendur eigi síðar en þann dag sem getið er um í 

kafla “0.1.2 Útboðsform. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 

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

ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. Sá minnislykill, sem verktaki 

fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli verktaka og verkkaupa, en á honum 

eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki 

skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 

beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka í gegnum tölvupóst, en verkkaupi 

ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra 

marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

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

og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

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

 Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 með áorðnum 

breytingum. 

 Reglugerð um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum. 

 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

 Reglugerð um raforkuvirki. 

 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 
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 Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og 

við aðra tímabundna mannvirkjagerð. 

 Reglur um vinnusvæðamerkingar nr. 12/2017 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

 Lögreglusamþykktir. 

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Reglur Neytendastofu ( áður Löggildingarstofa). 

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

Líkt og tekið fram í lið 0.3.1 skulu bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og 

leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 

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

varðar bann við gerviverktöku. 

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

vinna verkið allt eða hluta þess í sinn stað. Hins vegar er verktaka heimilt að afla undirtilboða 

í einstaka hluta verksins. Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart aðalverktaka, aðalverktaki 

ber ábyrgð á öllum hlutum verksins gagnvart verkkaupa. Öll ákvæði fyrirspurnarlýsingar 

gilda jafnt um undirverktaka og aðalverktaka. Bjóðandi skal leggja fram með verðboði sínu 

nöfn undirverktaka sinna og einstakra iðnmeistara. Í verki þessu er gildandi keðjuábyrgð. 

Um keðjuábyrgð: Yfirverktaki skal tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, 

hvort sem er starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við 

gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði 

vinnuverndar. Jafnframt tryggir verktaki og ber ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um 

ræðir starfsmenn verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og 

slysatryggingar og önnur réttindi í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög 

hverju sinni. Að auki ber bjóðandi ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir 

tjóni vegna slysa, veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða dauða sem starfsmenn verktaka 

verða fyrir og rekja má til framkvæmda. Bjóðandi ber ábyrgð á að undirverktakar og 

starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar. Hvenær sem er á 

samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart 

þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað 



Esja hotel  Almennt útboð 

Nýbygging 2018  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

 

19 

 

gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 

daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án 

frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir 

hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Ef kemur til lagasetningar um keðjuábyrgð á 

samningstíma gildir sú lagasetning framar þessu ákvæði samnings. 

Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

Aðalverktaki skal fá samþykki verkkaupa á öllum undirvertökum sínum. 

0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

A. Aðaltilboð: 

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

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 

Fallið er frá grein 2.4.4 í ÍST 30. Þess í stað verður ekki gengið til samninga við 

bjóðendur sem ekki fylla út alla liði tilboðsskrár.  

Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu 

fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig 

rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 

þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 

reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við 

nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 

bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 

áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við 

það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 

viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna 

og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og 

efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa 

margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 
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Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 

hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B. Aukaverk 

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 

framkvæmdatímanum. Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Verkkaupi fer því 

fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma mannafla. Semja skal um 

útseldan tíma tækja á verktíma, tekið verður mið af eðlilegum útseldum hver tækis fyrir 

sig. Þetta á eingöngu við ef um aukaverk verður að ræða. 

C. Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er 

í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 

verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins 

að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist 

verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við 

útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á 

að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði. 

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

 Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

Esja hotel, nýbygging 2018 

Útboð nr. 0001-2017 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Nafn bjóðanda 

      Heimilisfang 

           Póstnúmer og staður 
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0.4.4 Gildistími tilboðs 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 4 

vikur frá opnun tilboða, sbr. lið 2.6.1 í ÍST 30. Ekki er farið fram á tilboðstryggingu 

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

0.4.5 Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til Npstofunar, Berjarima 9, 112 Reykjavík, eigi síðar en á þeim tíma 

sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða þau opnuð þar í 

samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum. 

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

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 

settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 

leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. 

Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum, 

viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða eru einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 

bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram 

við yfirferð, enda er slíkt óheimilt.  

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir A og B í 

kafla 0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en 

tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur, og ákveðið 

verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum 

með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati 

verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og 

ógilding tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs 

annmarkans. 

Verkkaupi mun styðjast við grein 2.7.2 í ÍST 30 og taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur 

útboðsgagna eða hafna öllum tilboðum.  
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0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 Greiðslur, verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

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

sinni: 

 Byggingarleyfisgjald. 

 Gatnagerðargjald. 

 Heimtaugargjald rafveitu. 

 Heimæðargjald hitaveitu. 

 Heimæðargjald vatnsveitu. 

 Mælingargjald. 

 Skipulagsgjald. 

 Brunabótamatsgjald. 

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

 Kostnað við hönnun og eftirlit. 

 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

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

0.5.3 Breytingar á verkinu, viðbótarverk og aukaverk 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi 

gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó 

svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið 

lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka 

umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til 

fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 

upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 

geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 
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Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 

samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem 

verktaki býður í tilboði sínu. 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 

verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og 

samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 

verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-verk séu á 

bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu 

um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. 

Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag 

greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4 Frestir, tafarbætur 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 

Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 

verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé 

að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 

Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

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

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um 

leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 

30. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. með þeirri 

undantekningu að vikið er frá grein IST30-5.1.15 um magntölur og skal miða við 

skilgreiningu Npstofunar sem fram kemur í grein 0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs. 

Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu 

lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir 
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eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 

hverju sinni. 

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 

tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 

eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 

greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á 

framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af 

hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð 

um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem 

reikningurinn byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á Esja hotels, kt. 000000-0009, vegna Esja hotel. Senda skal 

reikninga á Npstofan ehf. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Verksamningur verðbætist mánaðarlega miðað við byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands 

birtir. Tilboð skal miðað við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi 

tilboða. 

Þrátt fyrir framangreind ákvæði skal þó aldrei miða við lægri vísitölu en upphafsvísitölu 

verksamnings. 

Tímataxtar í mögulegum aukaverkum og viðbótarverkum verðbætast á sama hátt og 

samningsbundnar greiðslur. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 

verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% 

af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili 

hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti 

getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
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verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 

Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna 

verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í 

samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir 

verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir 

kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið 

verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 

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

0.6 Ábyrgðir, tryggingar og ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 

verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa 

og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við vátryggingar vegna 

áhættu skv. grein 3.9 í ÍST-30, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af 

framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld 

sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. Vakin er sérstök athygli á 

keðjuábyrgð sem skýrð er í lið 0.3.5 

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim 

tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. 

0.6.2 Verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 

verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. 

grein 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–03” með útboðs- og 

samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal vera 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda en 

lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum og 
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stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 

tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 

tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því 

að verklokaúttekt fór fram. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar, eignaréttarfyrirvarar 

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

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

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

verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með 

eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 

eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir 

sem áður bundinn af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til 

kostnaðarbreytinga skal samið um það sérstaklega. 

0.6.5 Ágreiningsmál 

Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó 

eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila verkkaupa, sbr. grein 

6.3 í ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal vísa 

ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 Vinnustaður 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Búið verður að fjarlægja 

núverandi byggingu af lóðinni og flytja neðar, sunnan, við verkstað. 

Verktaki fær til umráða svæði við byggingasvæði, sjá teikningu nr. (99)3-00. Aðstöðusköpun 

er leiðbeinandi þó mælst er til þess að verktaki haldi sig við uppgefna teikningu.  Sjái vertaki 

ástæðu til breytinga út frá teikningu nr. (99)3-00 skal hann ráðfæra sig við umsjónarmann 

verkkaupa. Breytingar eru háðar samþykki hans. Fylgir verktaki ekki tilmælum 

umsjónarmanns verkkaupa vegna aðstöðusköpunar. Þarf verktaki að gera þær breytingar sem 

þarf á aðstöðusköpun sinni, til að hún fullnægi opinberum kröfum, og kröfum verkkaupa, til 
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aðstöðu við tímabundina mannvirkjagerð, á sinn kostnað. Bent er á reglur Vegagerðarinnar 

um vinnusvæðamerkingar nr. 12/2017. 

Verktaki setur upp, rekur og tekur niður þá aðstöðu sem nauðsynleg og áskilin er vegna 

verksins, sem og alla vörslu sem nauðsynleg er, ásamt því að hirða vinnusvæðið. 

Verktaki skal aftengja allar tengingar að kvöldi eða gera aðrar ráðstafanir til að fyrirbyggja 

mögulegt tjón af þeirra völdum. Athygli er vakin á því að salernisaðstaða er ekki til staðar. 

Verktaki skal koma upp salernisaðstöðu og þarf að gera ráð fyrir því í tilboði sínu. 

Staðsetning salerna skal vera í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Mikil áhersla er lögð á 

snyrtilega umgengni og að allt rusl sé fjarlægt jafnóðum. Verði umgangur um útivistarsvæði 

óásættanlegur að mati eftirlitsmanns eða verkkaupa er hægt að fara fram á að verktaki geri 

úrbætur á sinn kostnað.  

Um almenna umgegni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til ÍST-30, kafla 4.2. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á 

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

vinnustað”. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni. 

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

allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir 

uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira  

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og kosta 

öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 

framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 

lokatenging hefur farið fram. Bent er á að verktstaður er á vinsælu útivistarsvæði Reykjavíkur 

og ber því að vanda frágang á öllum leiðslum sem liggja utan girðingar. Þannig að ekki 

hljótist slys af. 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá 

svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
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fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað 

vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST-30.  

0.7.5 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 

sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann 

um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 

leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. 

vegna gangandi umferðar á gönguleiðum við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 

varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins 

ýtrasta. 

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

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 

efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum 

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

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 

547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997 ásamt breytingarreglum. Með tilvísun í II. kafla 

þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. 

t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana 

og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- og 

leiðbeiningarit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Áður en kemur til 

undirritunar verksamning skulu verktaki og umsjónarmaður verkkaupa vinna í sameiningu 

ÖHU-áætlun og taka þar mið af reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd 

vinnuverndarstarfs á vinnustöðum. Vertaki og umsjónarmaður verkkaupa meta í sameiningu 

við hvaða viðmið skal miða þegar kemur að öryggisvörðum og öryggistrúnaðarmönnum. 

Samkvæmt vinnuverndarlögum nr. 46/1980 ber atvinnurekandi ábyrgð á að gerð sé skrifleg 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem byggir á áhættumati. Markmiðið er að stuðla 

að öryggi og heilbrigði starfsfólks og koma í veg fyrir heilsutjón vegna vinnunnar eða 

vinnuumhverfisins. Bent á er á heimasíðu vinnueftirlitsins þar sem finna má ýmis 

hjálpargögn við gerð áhættumats. Fylgi verktaki ekki samþykktri ÖHU-áætlun og sinnir ekki 
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ábendingum eftirlitsmanns vegna vanefna á samþykkt. Áskilur verkkaupi eftirlistmanni rétt 

til að beyta allt að 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern almanaksdag sem líður án úrbóta.   

Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um 

fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.  

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til 

að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta 

greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum. 

0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 

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

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með 

fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila 

verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi 

við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full 

réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn 

afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 

hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 

verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 

slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og 

vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og 

heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 
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Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sem viðurkennt er af Mannvirkjastofnun. Skráð 

gæðakerfi skal vera skv. 32. laga um mannvirki nr. 160/2010. Líkt og fram kemur í lið 0.8.8 

þá fer Npstofan með hlutverk byggingastjóra með skírskotun í gr. 28. laga um mannvirki nr. 

160/2010.  

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir  

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 

framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni 

og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar 

um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með 

tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða 

endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða 

vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 

málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir tegundir 

helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal hann eftir 

atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirliti 

verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum og ætla 

skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af 

vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 

byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 

undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á 

verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 
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0.8.7 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka áherslu á 

svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á framkvæmdatímanum 

og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á kerfunum. Niðurstöður 

þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni smíði þarf að sannreyna 

að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að hann sé rétt upp settur. Að því loknu 

kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og 

svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar 

kerfis. Að loknum stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi 

sem það er gert fyrir. Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem 

gerð er grein fyrir öllum framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af 

ábyrgðarmanni við framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með 

undirritun sinni. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 

fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess 

að ekki þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki 

greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega 

ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, 

sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í 

aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) 

allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal 

hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem 

lagfæra þarf. 

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

rafveitu, Neytendastofu (áður Löggildingarstofu), heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits 

skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt 

fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi 

fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort 

önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 
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Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

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

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 

m.a. innihalda: 

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

um. 

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi 

gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið 

við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar 

eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum 

verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess 

að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir 

fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið 

viðkomandi verki. 

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

ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 

yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 

í ÍST 30. 
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0.8.8 Meistaraskipti og hlutverkt byggingarstjóra 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer Npstofan ehf með 

hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í grein 4.7 í byggingarreglugerð. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar 

hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 

Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 

samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 

rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

 

 

 

  

 



Esja hotel  Almennt útboð 

Nýbygging 2018  Eyðublöð 

 

34 

 

E-01 Form verksamnings 
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SAMNINGSAÐILAR 

Verkkaupi:       Verktaki:  
Esja hotels ehf      Heimili:  

Hítarneskoti       Póstfang:  

311, Borgarnesi      Kt.:  

Símar:   

       Netfang:  

  

Umsjónaraðili verkkaupa:  
Npstofan ehf 

Berjarimi 9  

112 Reykjavík  

Sími: 846-0799  

 

1. GREIN 

VERKEFNI 

Um ræðir byggingu á 40 herbergja hóteli ásamt veitingasal og minniháttar baðaðstöðu. Verkstaður er 

við Mógilsárveg 1, 116 Reykjavík. Nánar tiltekið við Esjurætur í Kollafirði. 

Burðarvirki byggingar er úr forsteyptum samlokueiningum. Útveggir, sökklar og hluti þakvirkis eru 

forsteyptir. Þakvirki er annars vegar létt timburþak og hinsvegar steinsteypt flöt, heit, þök. 

Byggingin myndar óreglulegt ferhyrningsform utan um hótelgarð. Frágangur útveggja, séð frá 

hótelgarði er sjónsteypa. Frágangur að utanverðu er lóðrétt, ómeðhöndluð, lerkiklæðning. Frágangur 

þaka er annars vegar torf og hinsvegar zink klæðning með tvöföldum lás.   

Byggingin er rúmir 1.600 m2 og stallast á sjö hæðarstöllum ásamt tveggja kjallara og lyftukjarna. 

Frágangur lóðar er hluti verksins. 

 

2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

 Þennan samning. 

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og verkskilmálum nr. 0001-2017. 

 Tilboðsblað verktaka dags. _____ 2017 ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá sem er 

fylgiskjal A með samningi þessum. 

 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ______2017 sem er fylgiskjal B með samningi 

þessum. 

 Verktryggingu frá nafn tryggingarfélags dags. _______ 2017 að fjárhæð kr.____________ 

sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

 Verkáætlun (tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun) sem er viðauki D með samningi þessum. 

 ÖHU-áætlun verktaka (sjá lið 11.8.1 í útboðs- og verkskilmálum). 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings.
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3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk, eins og fram kemur í kafla 

0.4.1 í útboðs- og samningsskilmálum. Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð 

aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur og 

ákveðið verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðsgagna: 

 

kr. _________________ með virðisaukaskatti 

skrifað, ______________________________________________________ 

 

4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að fullu lokið 

eigi síðar en 9. nóvember 2018. 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

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

 

Af samningi þessum eru gerð þrjú samhljóða frumrit, eitt handa hverjum aðila. 

 

Dags._______________   Dags._______________ 

F.h. Esja hotels ehf                                 F.h. nafn verktaka 

__________________________  ____________________________ 

Nafn og staða fulltrúa verkkaupa  Nafn og staða fulltrúa verktaka 

 

Dags._______________ 

 

Esja hotels ehf. hefur yfirfarið texta þessa samnings og telur hann tilbúinn til undirritunar. 

Dags._______________ 

f.h. Esja hotels ehf 

_______________________ 

Nafn og staða fulltrúa 
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E-02 Form yfirlýsingar um vilyrði verktryggingar 

Vilyrði vegna framkvæmdatryggingar 

 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ komi til 

með að ábyrgjast, „nafn verkkaupa“ kt: ............., komi til samningar um byggingu á Esju 

hotel. 

Framkvæmdatrygging þessi kæmi til með að miðast við 10 % af samningsupphæð, í samræmi 

við ákvæði í verksamningi, og stæði óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af 

samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 

verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til 

lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór 

fram á verkinu. 

„Nafn tryggingafélags eða banka“ hefur kannað bakgrunn bjóðanda og kemur til með að 

ábyrjast „nafn verkkaupa“ kt: ............., komi til skriflegs verksamnings milli bjóðanda og 

verkkaupa. 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

Undirskrift og stimpill
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E-03 Form verktryggingar 

 

Yfirlýsing um framkvæmdatryggingu 

(númer tryggingar) 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ ábyrgist 

„nafn verkkaupa“ kt: ............., sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „upphæð tryggingar í 

tölustöfum“, „í bókstöfum“ 00/100 sem tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., 

inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, 

heimilisfang ofl.“ í samræmi við útboðslýsingu, verksamning og þau gögn sem þar eru talin 

upp sem samningsgögn auk viðauka við samning. 

Framkvæmdatrygging þessi miðast við 10 % af samningsupphæð, í samræmi við ákvæði í 

verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af samningsupphæð að 

viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur 

þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar 

og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins að 

einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji verkkaupi það nauðsynlegt til að 

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

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

ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

Undirskrift og stimpill
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V-01 Teikningaskrá 

Eftirfarandi teikningar fylgja útboði þessu: 

Teikninúmer Heiti  Útgáfudagsetning 

Verkteikningar    

(99)3-00 Verkstaðarteikning  25.10.2017 

(99)3-01 Grunnmynd kjallara  25.10.2017 

(99)3-02 Grunnmynd 1. hæði - hluti A  25.10.2017 

(99)3-03 Grunnmynd 1. hæði - hluti B  25.10.2017 

(99)3-04 Grunnmynd 1. hæði - hluti C  25.10.2017 

(99)3-05 Grunnmynd 2. hæði - hluti A  25.10.2017 

(99)3-06 Grunnmynd 2. hæði - hluti B  25.10.2017 

(99)3-07 Grunnmynd 2. hæði - hluti C  25.10.2017 

(99)3-08 Þakmynd - hluti A  25.10.2017 

(99)3-09 Þakmynd - hluti B  25.10.2017 

(99)3-10 Þakmynd - hluti C  25.10.2017 

(99)3-11 Snið 1-1  25.10.2017 

(99)3-12 Snið 2  25.10.2017 

(99)3-13 Snið 3-3  25.10.2017 

(99)3-14 Snið 4-4  25.10.2017 

(99)3-15 Snið 5-5  25.10.2017 

(99)3-16 Snið 6-6, snið 7 og snið 8-8  25.10.2017 

(99)3-17 Útlit  25.10.2017 

(99)3-18 Útlit  25.10.2017 
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Teikninúmer Heiti  Útgáfudagsetning 

Hlutateikningar    

(31)4-01 Glugga- og hurðateikning  10.11.2017 

(31)4-02 Glugga- og hurðateikning  10.11.2017 

(31)4-03 Glugga- og hurðateikning  10.11.2017 

(79)4-04 Innritunar- og barsvæði  10.11.2017 

(79)4-05 Barsvæði  10.11.2017 

(79)4-06 Innritunarsvæði  10.11.2017 

(79)4-07 Baðherbergi 105 og útitröppur  10.11.2017 

(99)4-08 Útitröppur  10.11.2017 

 

Teikninúmer Heiti  Útgáfudagsetning 

Deiliteikningar    

(27)5-01 Uppbygging þaka  10.11.2017 

(27)5-02 Uppbygging þaka  10.11.2017 

(27)5-03 Uppbygging þaka  10.11.2017 

(27)5-04 Frágangur þaka við útveggi  10.11.2017 

(31)5-05 Gluggar í forsteyptum einingum  10.11.2017 

(31)5-06 Gluggar í staðsteyptum hlutum  10.11.2017 

(31)5-07 Ísetning glugga og hurða  10.11.2017 

(39)5-08 Uppbygging þaka  10.11.2017 
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V-02 Tímaáætlun 

 

 

 

 

  

Mógilsárvegur 1 - verktímaáætlun

np stofAN ehf - Nökkvi Páll Jónsson

1

SLV Verkefni Upphaf Lok

Reikn. 

Dagar % Lokið

Virkir 

dagar

1 Esja hotel - nýbygging 2018

1.1 Aðstöðusköpun þri 02.1.18 fim 04.1.18 3 1% 3

1.2 Gröftur, fleygun og fyllingar fim 04.1.18 fös 23.3.18 79 22% 57

1.3 Burðarvirki mán 19.3.18 mán 28.5.18 71 40% 51

1.4 Frágangur utanhúss þri 08.5.18 fös 06.7.18 60 56% 44

1.5 Frágangur innanhúss og lagnir mán 18.6.18 mið 05.9.18 80 77% 58

1.6 Innréttingar og tækjauppsetning fim 16.8.18 mið 24.10.18 70 95% 50

1.7 Hreinsun vinnusvæðis mið 24.10.18 mán 29.10.18 6 96% 4

1.8 Bílastæði og lóð fös 26.10.18 fös 09.11.18 15 100% 11

278

Birtar vikur:

Ráðgjafi:

Framkvæmdir hefjast: þri 02.1.18
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1 Aðstaða – Verklýsingar 

1.0 Almennt 

Um er að ræða nýbyggingu á hóteli við Mógilsá í Kollafirði, graftararlínur koma fram á 

vinnustaðateikningu. Athafnasvæði verktaka afmarkast á byggingarstað í samráði við eftirlit. 

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi og kemur til með að vera í 

upphafi verks 2. janúar 2018. Verktaki skal kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en hann 

gerir tilboð. 

Hafa skal samráð við eftirlitsmann verkkaupa varðandi uppsetningu netgirðingar (til afmörkunar 

vinnusvæðis) áður en jarðvinna hefst. Þurfi að taka niður girðinguna að hluta, vegna t.d. fyllingar 

utan sökkla eða annarrar hagræðingar verktaka, verður ekki greitt sérstaklega fyrir það. Aðkoma 

verktaka verður um hlið á girðingu á suðurausturmörkum lóðar 

Verktaki skal leita upplýsinga um lagnir í lóð hjá veitustofnunum áður en gröftur hefst. 

Upplýsingar um legu jarðstrengja fást hjá OR veitum. Bjóðandi skal hafa í huga, að núverandi 

lagnir á svæðinu eru á hans ábyrgð á verktímanum. Á lóðini stendir veitingastofa sem verður 

flutt áður en verkið hefst. Á svæðinu er roþró en ekki holræsakerfi. 

Verktaki skal annast allar mælingar sem til þarf til að skila verkinu. 

Verktaki skal koma sér upp á aðstöðu á vinnustað og gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir. 
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1.1 Aðstöðusköpun og rekstur 

1.1.1 Aðstaða og rekstur 

Teikning: (99)3.00. Fleiri teikningar geta átt við. 

Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnustað í samræmi við kröfur Vinnueftirlits ríkisins. 

Verktaki skal sjá til þess að umhirða á vinnustað verði ávallt góð og að allt rusl verði fjarlægt 

jafnóðum. Vinnuskúra og aðrar byggingar verktaka skal staðsetja innan girðingar í samráði við 

eftirlitsmann. Verktaki skal sjá eftirlitsmanni verkkaupa fyrir fullnægjandi aðstöðu, sbr. 

útboðslýsingu og verkteikningu. Fundarherbergi þar sem allar teikningar eru til staðar skal ræsta 

fyrir hvern verkfund.  

Mælst er til að verktaki skal koma sér upp byggingakrana og vinnupöllum. Í verklok skal 

verktaki hreinsa vinnusvæði fjarlægja alla efnisafganga, vinnuskálabúnað, krana o.fl. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Magntala fyrir aðstöðu er heild vinnusvæðis (heild). Innifalinn er allur kostnaður við ofangreinda þætti, 

svo og allur rekstrarkostnaður eins og vinnuljós, hiti og orka. Uppsetning og niðurtaka krana og 

vinnupalla. 

1.1.2 Öryggisráðstafanir 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru á vinnustaðnum. 

Við gerð og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann 

verkkaupa, lögreglu og öryggiseftirlit. 

Áður en verkið hefst skal verktaki leggja fram öryggis- og heilbrigðisáætlun sem skal samþykkt 

af verkkaupa. Þar skal m.a. gerð grein fyrir hvernig verktaki hyggst tryggja öryggi á vinnustað. 

Gerð er krafa um að áætlun þessari verði fylgt eftir með virku innra eftirliti. Framkvæmdum skal 

haga í samræmi við fyllstu kröfur um öryggi á vinnustöðum, bæði hvað varðar vinnuvélar og 

aðbúnað. Allur kostnaður samkvæmt framansögðu greiðist af verktaka. 

Öryggisgirðing: 

Verktaki skal strax í upphafi verks og við upphaf einstakra verkáfanga þess girða athafnasvæði af 

með vandaðri byggingargirðingu í fullu samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Aðgangshlið skal 

vera lokuð á vinnutíma og læst utan vinnutíma. Verktaki skal í lok hvers vinnudags yfirfara og 
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tryggja að girðingar séu allsstaðar heilar og hlið læst. Við aðgangshlið skal vera öryggis- og 

upplýsingaskilti, sjá leiðbeinandi uppsetningu á teikningu (99)3-00. Á skilti skal vera merki 

verktaka og tengiliðaupplýsingar staðarhaldara. Bent er á reglur Vegagerðarinnar um 

vinnusvæðamerkingar nr. 12/2017. 

 Verktaki skal sjá um alla umsjón og viðhald á byggingargirðingu á framkvæmdatíma. 

Allur frágangur byggingagirðinga, vinnupalla, lokana og bráðabirgðaráðstafana er háður 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa og verktaki skal gera allt til að skapa sem mest öryggi. 

Verktaki þarf að taka niður byggingargirðingu í lok verks. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Greitt er fyrir hvern lengdarmeter (m) frágenginnar girðingar. Innifalið er allt efni og vinna  við 

uppsetningu, stögun, stífingar, fergingar, viðhald á verktíma og fjarlægingu girðingarinnar að verki 

loknu. 
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7 Frágangur utanhúss – Verk- og efnislýsingar 

7.1 Múrverk utanhúss 

7.1.0 Almennt 

Múrverk í þessum verkáfanga tekur til múrhúðunnar á kalda steypta útveggi. Nota skal heilstætt 

múrkerfi. Þar sem múrað er beint á steypta veggfleti skal nota sama efni og notað er í veðurkápu 

forsteyptra eininga þannig að fullkomlega sambærilegur litur og áferð verði á öllum múruðum 

flötum. Taka skal mið af leiðbeiningum framleiðanda við framkvæmdina. 

Ef notuð verða hefðbundin múrefni, skal hafa eftirfarandi í huga: Pússningarsandur skal vera úr 

kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum. Í sandinum mega ekki vera 

óæskileg efni s.s. leir og lífræn efni. Stærðardreifing korna skal vera í samræmi við þá 

yfirborðsáferð sem að er stefnt. Sýnt skal fram á hæfni sandsins með því að láta 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða aðra til þess bæra rannsóknarstofu rannsaka hann. Öll múrefni 

skulu vera CE-vottuð. Verja skal pússningarsandinn, svo að steinar og óhreinindi blandist ekki 

saman við, þar sem hann er geymdur. Allan pússningarsand skal sigta fyrir notkun. Sement og 

kalk skal vera kekkjalaust og geymast þar sem raki kemst ekki að. Ofþornun múrverks skal 

verktaki hindra með nægjanlegri vökvun og/eða yfirbreiðslum, eftir því sem eftirlitsmaður 

verkkaupa telur nauðsynlegt. 

7.1.1 Múrhúðun steyptra flata. 

Kaldir veggir ofan jarðvegsyfirborðs skal múrhúða með lituðu múrkerfi. Skal miða við að 

múrinn gangi a.m.k. 30 cm undir jarðvegsyfirborð og dýpra þar sem við á. Múrefni sem verktaki 

hyggst nota skal hafa verið notað við sambærilegar aðstæður hér á landi og reynst mjög vel. Skal 

hann sýna fram á það með óyggjandi hætti, ef fram á það verður farið, og fá samþykki verkkaupa 

til að nota það. 

Hér að neðan fer almenn lýsing á efnum og aðferðum, en verktaki skal auk þess ávallt taka mið 

af leiðbeiningum framleiðanda og hafa samband við eftirlitsmann verkkaupa þegar upp koma 

einhver álitamál. Hyggist hann beita öðrum aðferðum en fram koma í leiðbeiningunum sem hafa 

fengið samþykki verkkaupa áður skal hann einnig leita samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa. 
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Undirbúningur: 

Gera skal ráð fyrir að öll steypuvinna sé fyrsta flokks, þannig að steypugallar komi ekki fyrir. 

Yfirborð steinsteypu skal slípa með bollaskífu þannig að öll laus yfirborðsefni s.s steypunibbar 

og sementsefja séu tryggilega fjarlægð. Ójöfnur á steypuyfirborði vegna samskeyta á 

krossviðarklæðningu eða mótaborðum skal slípa slétt þannig að yfirborð steypu sé slétt og 

áferðagott og ekki sé nein hætta á að misfellur verði á múrhúðun. Komi til grófar 

yfirborðsmisfellur á steypu, skal höggva slíka staði upp og gera við með viðgerðarmúr áður en 

múrhúðað er og þannig tryggt að ekki verði misfellur í múrhúðun. 

Grunnur: 

Þegar hreinsun og undirbúningi er lokið skal grunna yfirborðið með til þess gerðum grunni sem 

er hluti múrefna. 

Yfirmúr: 

Lokaþáttur múrhúðunarinnar er sérstakur yfirmúr. Lögð er rík áhersla á áferðafallegt yfirborð og 

gæta skal þess vandlega að færsluskil verði alls ekki sýnileg. Miða skal við að nota sama eða 

sambærilegt efni og notað er í veðurkápu forsteyptra eininga. Yfirmúrinn skal dreginn eða 

sprautaður á c.a. 10mm þykkur og sléttaður eins vel og mögulegt er. Þar sem þetta er endanlegt 

útlit flata verður að vanda sérstaklega til og er mælt með að nota einungis fagmenn sem hlotið 

hafa tilsögn og þjálfun frá framleiðanda þess kerfis sem notað er. Skal verktaki vera reiðubúinn 

að láta gera prufufleti og fá samþykki verkkaupa fyrir dæmigerðri yfirborðsáferð, áður en hann 

hefst handa á stærri flötum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  múrhúðunar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið dregin 

frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, frágang og allt annað sem 

þarf til að fullgera verklið. 
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7.1.2 Gólfílögn 

Leggja skal ílögn í gólf utanhúss og þaka á útbyggðum gluggum með viðurkenndu flotefni, á 

þeim stöðum sem vísað er á. Hafa skal samráð við eftirlitsmann um framkvæmd þessa liðs.  

Undirbúningur: 

Undirlagið skal hreinsa þannig að það verði hreint og laust við sementsslamma, raka, fitu og 

önnur óhreinindi sem komið geta í veg fyrir góða viðloðun.  Grunna síðan með viðurkenndum 

grunni og strá þurru efni í blautan grunnin og kústa saman. Láta grunninn síðan þorna og er þá 

undirlagið tilbúið undir flotun.  

Grunnur: 

Grunna skal með viðurkenndum grunni í tveim umferðum.  Fyrst 1. hluti grunnur á móti 5. 

hlutum vatni, síðan 1. hluti grunnur og 3. hlutar vatn í seinni umferð.  

Blöndun og lögn: 

Hæfilegt vatnsmagn er 3,8 lítrar á móti 25 kg. þurrefnis.  Blandið saman með hæggengri borvél. 

Ef dæla á efninu, leitið þá upplýsinga hjá söluaðila. Athugið einnig við flotprufu hvort efnið sé 

nægjanlega vel hrært saman. Gott er að draga úr efninu með tenntum spaða, til að losa loft úr 

efninu eða rúlla yfir með gaddarúllu.  Þar sem mynda á halla í gólfflöt og þök, t.d. vatnshalla að 

niðurföllum þá er hlutfall vatns haft minna á móti þurrefninu, en leita skal upplýsinga hjá 

efnisframleiðanda um hvert hlutfallið skal þá vera.  

Hér er miðað við að þykkt á ílögn sé eins og tekið er fram í magnskrá.  Gæta skal þess að ekki 

myndist dragsúgur yfir flötinn eftir ílögn.  Við lögn flotgólfa skal leita  samþykkis verkkaupa 

fyrir efni og skal síðan fylgja leiðbeiningum þess frameiðenda sem valinn er, bæði hvað varðar 

frágang og þykkt.  Einnig að efnið henti við þær aðstæður það á að nota.  Ekki má leggja flotgólf 

við hitastig undir 5°c.    

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  gólfílagnar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið dregin frá. 

Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, frágang og allt annað sem þarf 

til að fullgera verklið. 
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7.1.3 Vatnsþétting á steini með vatnsþéttimúr. 

Leggja skal út vatnsþéttimúr með steypuþéttingarefni samkvæmt þessari lýsingu, eða annarri sem 

eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir.  Hluti af verkinu er að hreinsa flötinn sem bera skal á, 

fjarlægja af honum óhreinindi og annað sem þarf til að gera hann fullbúinn undir lögnina. Leggja 

skal vatnsþéttimúr á alla stoðveggi þar sem jarðvegur hylur allan flötinn á annan veginn. 

Vatnsþéttimúrinn skal vera efnafræðilega virkt efni. Vatnsþéttimúrinn skal koma í veg fyir að 

vatn eða annar vökvi þrengi sér inn í steypuna, með því að koma af stað efnahvörfum sem mynda 

kristalla í holum og fínum sprungum í steypunni. 

Veður og ástand steypu: 

 Vinna með vatnsþéttimúr má ekki fara fram í rigningu eða þegar hitastigið er undir 4 °C. 

 Þar sem vatnsþéttimúr krefst raka til að hefja kristöllunarferlið, verður að metta alla 

steypu með vatni sem bera á efnið, nýja og gamla.  

 Steypa verður að vera að lágmarki 20 klst gömul áður en vatnsþéttimúr er borinn á. 

 Ef um er að ræða nýja steypu, er best er að bera vatnsþéttimúr á 24 til 72 klst. eftir 

steypun, þar sem nýja steypan er þá enn „græn“ og þarf þá mjög lítið að vökva hana. 

 Efnisnotkun:  Við eðlilegt yfirborð er efnisnotkun fyrir hverja yfirferð vatnsþéttimúrs 

0,65-0,8 kg/m2. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  vatnsþéttimúrs er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið dregin 

frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt 

annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2 Trésmíði utanhúss 

7.2.0 Almennt 

Timburklæðning: 

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

endingu efnisins. Allt tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra 

kvista. Ekki mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði, né heldur mega sjást merki um rot, 
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sveppi eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo að samsetningar, festingar 

o.fl. sé hægt að útfæra á réttan hátt. 

Klæðningarborð veggja og lofta skulu ávalt standast á. 

Efnisþykktir fullheflaðs lerkis í klæðningu: 

 25 x 150 mm. 

 50 x 150 mm. 

 50 x 45 mm. 

Uppsetning mismunandi borðabreidda skal vera regluleg.  

Einangrun undir loftræsta timburklæðningu: 

Setja skal steinullareinangrun sem ætluð er undir loftræstar klæðningar, utan á þétt burðarvirki 

sem þarfnast ekki vindvarnarlags. Rakavarin, hálfstíf einangrun. Einangrun skal setja á útbyggða 

glugga. 

 125 mm þykk dýfluð á steinvegg skv. fyrirmælum framleiðanda. 

 Rúmþyngd 80 kg/m3 

 D =0,035 

 7 kPa 

Uppsetning einangrunarplatna: 

Allar plötur skulu vera heilar með óskemmdum hornum og köntum. 

Einangrun skal ávallt falla vel saman og hvergi má glufa á milli platna. Plötur skulu falla þétt að 

undirlagi. Plötur skulu ganga þétt upp að einangrun forsteyptra eininga. Yfirborð frágenginnar 

einangrunar skal vera slétt og fellt. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og 

uppsetningu. Leita skal samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa á frágangi einangrunar áður en klætt 

er yfir. 

Ál undirkerfi: 

Tvær gerðir ál undirkerfis.  A = „L“ veggfesting, „T“ leiðarar og ál-undirkerfi B = „U“ 

veggfesting og „F“ leiðarar og sérsmíðaður „V“ hattprófíll.  
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Þar sem útveggir eru klæddir skal burðarkerfi undir klæðingu vera í samræmi við kröfulýsingu 

þessa.  

Burðarkerfi skal vera gert úr áli og ekki má myndast rafspenna á milli ólíkra efna. Festa skal upp 

álknekti með heitgalvanhúðuðum múrboltum. Á milli álknektis og steypu skal einangra á milli 

með asfaltpappa. Þegar lokið er að stilla af álknekti skal fullherða múrbolta í samræmi við 

leyfilega herslu múrbolta uppgefna af framleiðanda. Við hönnun og festingar á leiðurum er það á 

ábyrgð verktaka að burðarkerfi leyfi allt þan (hreyfingu) í burðarkerfi og klæðningu, (hafa ber í 

huga að festa ekki leiðara saman með klæðningunni svo að spenna í leiðurum fari ekki að vinna á 

móti hvor öðrum). Verktaki leggur til útreikninga um fjölda og gerð festinga á burðarkerfi. 

Útreikninga þessa skal leggja fram til samþykktar burðarþolshönnuðar hússins.  

Allar festingar utanhúss skulu þannig útfærðar m.t.t. efnis og/eða útfærslu að engin hætta sé á 

tæringu málma vegna mismunandi spennu þeirra (tvímálmvirkni). Þar sem veggfestingar mætast 

á úthornum skal því þannig hagað að múrboltar standist ekki á þannig að brotni úr horni. 

Loftræsing klæðninga: 

Ekki undir neinum kringumstæðum skal loftun á milli einangrunar vera minni en 25mm. 

Loftsteymi skal vera óhindrað í öllum bilum. Við neðri brún loftunar skal koma fyrir 

álgataplötu/músavörn. 

7.2.1 Timburklæðning 

Teikning: (27)5.02 – (27)5.04 – (31)5.05 - (31)5.06 - (31)5.07 - (39)5.08. Fleiri teikningar geta 

átt við. 

Standandi timburklæðning úr hefluðum lerkiborðum, ómeðhöndluð á annan hátt, með 5mm 

millibili.  

Efnisþykktir fullheflaðs lerkis í klæðningu: 

 25 x 150 mm. 

 50 x 150 mm (c.a. 40% af fleti fyrir ofan veitingasal). 

 50 x 45 mm (c.a. 60% af fleti fyrir ofan veitingasal). 
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Á gönguleið fyrir ofan veitingasal skal notast við (1) 50 x 150 mm. (2) 40 x 150 mm. 

Borðasamsetning skal vera (1) – (2) – (2) – (1) – (2). 

Borð skrúfuð á undirkerfi með ryðfríum skrúfum. Við neðri brún loftunar skal koma fyrir 

álgataplötu/músavörn. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  timburklæðningar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið 

dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang 

og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.2 Steinullareinangrun 

Teikning: (31)5.06 - (31)5.07. Fleiri teikningar geta átt við. 

Einangra skal útveggi með 125 mm steinullareinangrun fyrir utanhússklæðningar með rúmþyngd 

80 kg/m³. Einangrun skal fest með 8‐9 díflum á hvern fermetra steinullar. 

Einangrunin skal falla þétt saman á könntum og liggja þétt að útvegg og álpróflílum. Vanda skal 

allan frágang við einangrun forsteyptra eininga og skal yfirborð uppkominnar einangrunar vera 

þétt og óskemmd. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  steinullareinangrunar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið 

dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang 

og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.3 Undirkerfi klæðningar 

Teikning: (27)5.02 – (27)5.04 – (31)5.05 - (31)5.06 - (31)5.07 - (39)5.08. Fleiri teikningar geta 

átt við. 

Klæða skal hluta (úthring) forsteyptra útveggja með standandi viðarklæðningu, viðarklæðningin 

skrúfast á álburðargrind. 

Í meginatriðum er grindin byggð upp af vinklum sem viðarklæðningin er skrúfuð beint á með 

sjálfborandi ryðfríum skrúfum. Verktaki skal tryggja að málmblanda í skrúfum orsaki ekki 
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tvímálmvirkni við álkerfið og þar af leiðandi tæringu. Verktaki skal leggja fram gögn þess efnis 

til eftirlitsmanns verkkaupa áður en til framkvæmdarinnar kemur.  

Allt efni sem notað er til verksins skal vera fyrsta flokks og gallalaust. Efnið skal vera þannig um 

búið að það komist óskemmt á verkstað og á verkstað skal það varið. Hvað varðar önnur atriði í 

sambandi við meðferð, geymslu o.s.fr. á efni skal fara í hvívetna eftir fyrirmælum framleiðenda. 

Vegna hættu á tæringu skal hindra alla beina snertingu áls við blauta steypu eða aðra málma. 

Áður en verkið hefst skal verktaki mæla upp húsið og hafa til viðmiðunar þegar efni er pantað. 

Bera skal allar máltökur og efnislista undir verkkaupa til samþykktar. Samþykki verkkaupa firrir 

þó verktaka ekki ábyrgð á máltöku og málsetningum. Verktaki skal annast allar útsetningar á 

grindum og plötum í samræmi við teikningar. Nákvæmniskröfur um afréttingu á álgrind og 

klæðningu skulu vera eftirfarandi: 

 Klæddir veggir: +/‐ 2 mm á 4 m réttskeið 

 Leiðar: +/‐ 1mm á 3m réttskeið 

 Sýnilegar festingar: +/‐ 1 mm 

 Huldar festingar: +/‐ 5 mm 

 Staðsetning annara hluta: +/‐ 2 mm 

Álgrind er hönnuð miðað við staðlaða álleiðara og festingar. Miðað er við er við efnisgæði 

AlMgSi 0,5 skv. DIN1748 með flotspennu Rp0,2=160N/mm2. 

Uppbygging álgrindar vísast í lið 7.2.0. 

Veggfestingarnar eru festar við steypu með ryðfríum múrboltum. Að lámarki er leiðari festur við 

vegg með tveimur veggfestingum. Veggfestingar skulu réttar af í lóðréttar línur með snúru. Við 

alla uppsetningarvinnu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum. 

Hönnun grindar s.s. fjöldi veggfestinga, niðurdeiling þeirra og bil milli leiðara skal vera gerð af 

verktaka. Hönnun grindar skal vera skv. álagsforsendum hússins og bera skal hönnun undir 

verkfræðinga til samþykktar. 

Gæta skal að allri hreyfingu á álgrindinni. Á veggfestingunum eru annars vegar ílöng göt, sem 

taka upp hreyfingar í álgrindinni við hitaþenslu og hins vegar hringlaga göt. Hvern leiðara á að 

festa í hringlaga götin á aðeins einni veggfestingu, helst sem næst miðju. Á öðrum stöðum skal 
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festa leiðara í ílöngu götin. Þannig að grindin geti hreyfst í allar áttir. Festa skal leiðara með 

ryðfríum sjálfborandi skrúfum, tvær skrúfur í hvern festivinkil (veggfestingu). 

Milli veggjar og veggfestingar (vinkla) skal setja þar til gerðan einangrunnarklossa sem dregur úr 

varmaleiðni festingarinnar. Tryggja skal að veggfesting (Ál) snerti hvergi steypu. Verktaki skal 

tryggja að málmblanda í múrboltum orsaki ekki tvímálmvirkni við álið og skal leggja fram gögn 

þess efnis til eftirlitsmanns. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  undirkerfa klæðningar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið 

dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang 

og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.4 Frágangur í kringum glugga 

Teikning:(31)5.05 - (31)5.06 - (31)5.07. Fleiri teikningar geta átt við. 

Verktaki skal vanda allan frágang og gæta þess að allar þéttingar séu heilar og gallalausar. Áður 

en lokað er fyrir þéttingar skal fá samþykki eftirlits. Ef listar og yfirborð glugga og glers hlýtur 

skaða af á meðan framkvæmd stendur skal verktaki bæta það á sinn kostnað. 

Festingar glugga: 

Notast skal við AR, 90 x 40 x 40 mm. vinkla með styrkingu. Tryggja skal að veggfesting snerti 

hvergi steypu. Verktaki skal tryggja að málmblanda í múrboltum orsaki ekki tvímálmvirkni við 

veggfestingu og skal leggja fram gögn þess efnis til eftirlitsmanns. 

Í staðsteyptum hlutum skulu vinklar festast á kant steypts hluta og ganga a.m.k 10 mm. upp fyrir 

brún hans. Festing skal vera heitgalv. 4,8 x 72 mm. Yfir vinkla skal koma fyrir fleygskorni XSP 

eða PUR einangrun sem eftirlitsmaður samþykkir.  

Í forsteyptum einingum skal koma fyrir vinklum áður en gluggi er settur í, gluggan skal setja í 

innan frá. Vinklar eru skrúfaðir í plastkubba sem koma ísteyptir í einingum. Vinklar eru skrúfaðir 

með 5,0 x 40 mm. ryðfríum tréskrúfum. 
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Þéttingar utan með glugga: 

Líma skal 1.5mm EPDM dúk yfir XPS/PUR einangrun og a.m.k 100 mm. niður á steyptan hlut. 

EPDM dúkur skal ganga yfir vinkla og upp á gluggastykki og heillímast þar. Fjarlægja skal 

festingar ál smellikápu áður en EPDM dúkur er límdur og þeim komið fyrir aftur að framkvæmd 

lokinni. 

Vatnsgufuopinn þakdúkur:  

Á ál leiðarakerfi á útbygðum gluggum skal koma fyrir vatnsgufuopnum þakdúk. Þakdúkurinn 

skal klemmast milli „T“ leiðara og „V“ leiðara. 

Helstu tæknikröfur dúks eru: 

Þyngd 190 g/m2 

Þykkt 0,6 mm 

Togþol 50 mm. rennings, langs/þvers. 360/270 N. 

Formbreyting Langsum 70 %. Þversum 80 %. 

Hitaþol -40 °C til 80 °C 

Gufuhleypni 190 g/(m2*d) 

Klemmilistar: 

Klemma skal vatnsgufuopinn þakdúk með klemmilistum. Klemmilisti og dúkur skulu ganga 80 

mm. út frá báðum útbyggingar. Klemmulistar skulu vera innfræstir í stein og leggjast í 

polyurithan kýtti. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  eru eftir atvikum og skv. lið 7.2.4 í magnskrá, fermetrar (m2), lengdarmetrar (m) og 

stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og 

efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.5 Frágangur léttra þaka 

Teikning:(27)5.01 - (27)5.02 - (27)5.03 - (27)5.04 – (27)3.08 – (27)3.09 – (27)3.10 Fleiri 

teikningar geta átt við. 
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Einungis kunnáttumenn mega vinna við gerð léttra þaka og gerðar eru miklar kröfur um 

vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem iðnaðarmaður hefur unnið við. Farið er 

fram á 5. ára reynslu í lögn zink klæðninga á þak. 

Borðaklæðning 23 x 150 mm.: 

Um er að ræða hefluð, vélunnin, furuborð 23 x 150 mm.  Klæðningin skal negld í hverja sperru 

með galvanhúðuðum saum 31/80.   

Í hvert borð og hverja sperru neglast þrír naglar. 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. Bil á milli borða skal 

að jafnaði vera 5 mm. Í neðri samskeytum þaka skal leggja heilt borð langsum eftir samkeytum 

sbr. teikningu (27)5.01. Í þakmæni skal sníða samskeyti borða í gráðu, þetta er gert til að fá betra 

sæti fyrir borð vegna sniðs á efsta hluta sperru sbr. teikningu (27)5.03. 

Asfalltpappi, heilbræddur á köntum: 

Á þakflöt skal leggja þéttilag sem byggt er upp af einföldu lagi af asfaltspappa (þakpappa), sem 

heilsoðin er saman á köntum með eldi.  Leggja skal asfaltspappann yfir allan þakflötinn og yfir 

þakanta eftir tilvikum. Mesta þykkt pappa á fleti skal vera tvö lög, við samskeyti tveggja 

rúllulaga má mest vera þrjú lög pappa. 

Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

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

SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 3,3 

kg/m2. 

Pappalagið má vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu, og hafa a.m.k. 

eftirfarandi eiginleika: 

Togþol 50 mm. rennings, langs/þvers.: 900/550 N ± 25% 

Þykkt: ≥ 2,8 mm. 

Þyngd: 3,3 kg/m2 



Esja hotel  Almennt útboð 

Nýbygging 2018  Frágangur utanhúss 

 

61 

 

Yfirborð: Sendið yfirborð. Glerfyllt við neðra 

yfirborða ásamt sérstöku suðuasfallti á 

köntum. 

 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um pappann sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að hafna þeim pappa sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning þéttilags hefst. 

Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig að hvergi séu blettir 

sem ekki hafi soðist saman. 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Pappann skal ekki leggja í rigningu, ef 

raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

Loftdúkur: 

Ofan á asfallt dúk skal leggja loftdúk, glertrefja. Dúkurinn skal legjjast heill yfir þakflöt án 

þverskeyta og þvert á halla þaks, undan vatnshalla.  

Samskeyti skulu límd saman og negld niður í borðaklæðningu. Notast skal við heildstæðar 

lausnir.  

Dúkurinn skal vera tvískiptur og hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

Neðra lag: Þriggja laga öndunarefni úr PP efni. 

Efra lag: PP glertrefjar 

Hæð á bökkum efra lags: ≥ 8 mm. 

Þyngd: 380 g/m2 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um dúkinn sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að hafna þeim dúk sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning loftunarlags hefst. 

Vanda skal til lagningu og krafist er fullkomins árangurs við límingu og neglingu þannig að 

hvergi séu blettir sem ekki hafi límst saman. 
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Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef 

raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

Læst zink klæðning, tvöfaldur lás: 

Zink skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988. 

Klæðningu skal læst saman á samskeytum með svokölluðum tvöföldum standlás, 25 mm háum.  

Læsing á mænum þaksins skal vera svokallaður mænisás með áfellu (draglás) 40 mm hár. 

Klæðning skal lögð í heilum plötulengdum án þverskeyta.  Breidd milli sauma skal vera um það 

bil c/c 400 mm.  Þannig að fyrsti saumur er í miðju þaki og svo jöfn deiling til beggja hliða.  

Saumar sem mætast á kili þaksins skulu undantekningarlaust standast nákvæmlega á. 

Klæðning skal fest við þakið með sk. festisprotum sem skrúfa skal niður í borðaklæðninguna 

ofan á loftdúk (glertrefjadúkinn), með 4x25 mm heitgalvanhúðuðum undirsinkuðum tréskrúfum. 

Við þakkanta og brúnir skal gera ráð fyrir 15 stk. festisprotum á hvern m2, sem gerir u.þ.b. c/c 

150 mm milli festinga.  Annarsstaðar skulu festingar vera u.þ.b. 10 stk. á m2.  Gera skal ráð fyrir 

200 kg/m2 vindálagi á þakið. Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við 

leiðbeiningar framleiðanda, þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum klæðningarinnar.   

Lögnin skal útfærð í samræmi við teikningar arkitekta og í nánu samráði við verkkaupa. 

Byggingahlutar úr zinki skulu aldrei komast í tæri við steinsteypu eða aðra málma. Alltaf skal 

koma fyrir a.m.k. pappa á milli. 

Farið er fram á fyrsta flokks vinnubrögð.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  eru eftir atvikum og skv. lið 7.2.5 í magnskrá, fermetrar (m2) mælt af teikningum. 

Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað 

sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.6 Frágangur grænna þaka 

Teikning:(27)5.02 – (39)5.04 – (27)3.08 – (27)3.09 – (27)3.10. Fleiri teikningar geta átt við. 

Einungis kunnáttumenn mega vinna við lagningu öfugsnúna þaka (PMR-kerfi). Gerðar eru 

miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem iðnaðarmaður hefur 
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unnið við. Farið er fram á 5. ára reynslu í lögn grænna og öfugsnúna þaka. Notast skal við 

heildstæðar lausnir sem komin er a.m.k. 5. ára reynsla á hérlendis og bera CE-vottun. Leggja skal 

ílögn á þak þannig að halli sé 1:40 að niðurföllum. Áður en asfalltpappi er lagður skal koma fyrir 

þríkantslistum í kverkar við þakplötu og kanta/portveggi. 

Asfalltpappi: 

Þakflötur sem skal leggja á skal vera laus við misfellur, steypunibbur, fitu og óhreinindi. 

Þakflötur skal grunnaður með grunni ætluðum á til notkunar á steinsteypu við fyrir lögn 

asfalltpappa. Notast skal við fljótþornandi grunn. 

Neðra lag pappa skal heillíma á þakflöt með eldsuðu. Pappinn skal skarast á langhliðum og 

skammhliðum. Pappalag skal leggja þvert á stefnu vatnshalla. Skörun pappa skal vera undan 

vatnshalla.  Asfalltpappi skal bræðast ofan í niðurföll. 

Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

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

SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 4,9 

kg/m2. 

Pappalagið má vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu, og hafa a.m.k. 

eftirfarandi eiginleika: 

Togþol 50 mm. rennings, langs/þvers.: 700/450 N ± 25% 

Þykkt: ≥ 3,8 mm. 

Þyngd: 4,9 kg/m2 

Yfirborð: Sendið yfirborð. Glerfyllt við neðra 

yfirborða ásamt sérstöku suðuasfallti á 

köntum. 

Efra lag pappa skal eldsjóða á undirlagið og lagt í sömu átt og neðra lag. Efra lag skal leggja 

þannig að samskeyti á undirlagi komi u.þ.b. á miðja rúllu yfirlags. Efra lag skarast með 

samskonar skörun og neðra lag. Asfalltpappi skal bræðast ofan í niðurföll. 

Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

asfaltspappa. Asfaltið skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren).  Magn 
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SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 5,2 

kg/m2. 

Pappalagið má vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu, og hafa a.m.k. 

eftirfarandi eiginleika: 

Togþol 50 mm. rennings, langs/þvers.: 800/500 N ± 25% 

Þykkt: ≥ 4,0 mm. 

Þyngd: 5,2 kg/m2 

Yfirborð: Sendið yfirborð. Glerfyllt við neðra 

yfirborða ásamt sérstöku suðuasfallti á 

köntum. 

Á kanta/portvegg sem ganga upp úr uppbyggingu þaks skal heilbræða asfalltpappa. Bræða skal 

pappa yfir kant/portvegg.  

Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

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

SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 5,2 

kg/m2. 

Pappalagið má vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu, og hafa a.m.k. 

eftirfarandi eiginleika: 

Togþol 50 mm. rennings, langs/þvers.: 800/500 N ± 25% 

Þykkt: ≥ 4,0 mm. 

Þyngd: 5,9 kg/m2 

Yfirborð: Steinmulið yfirborð. Glerfyllt við neðra 

yfirborða ásamt sérstöku suðuasfallti á 

köntum. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um pappann sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að hafna þeim pappa sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning þéttilags hefst. 
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Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig að hvergi séu blettir 

sem ekki hafi soðist saman. 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Pappann skal ekki leggja í rigningu, ef 

raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

XPS einangrun, tvö lög: 

Leggja skal tvö lög af XPS einangrun, 2x 100 mm. 32 kg/m3. Einangrun skal vera notuð og þess 

gætt að samskeyti nái ekki heil í gegn á milli einangrunarlaga. Þrýstiþol einangrunar skal vera 

300 kPa. Vanda skal allan frágang í kringum niðurföll. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um einangrun sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að hafna þeirri einangrun sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal til 

lagnar og krafist er fullkomins árangurs  . 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Einangrun skal ekki leggja í rigningu, 

ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

Polyetylen jarðefnadúkur: 

Ofan á einangrun skal leggja vatnsheldan polyetylen jarðefnadúkur, 65 g/m². Dúkurinn skal anda 

þannig að ekki þéttist raki milli dúks og einangrunar. Dúkurinn skal ganga 60 mm upp á alla 

kanta, skörun skal vera sú sama og á asfalltpapp. 

Áður en jarðefnadúkur er lagður skal koma fyrir smellilista úr áli, 2,400 mm. x 42 mm.. Festa 

skal smellilistan með ryðfríum reknöglum, 5 x 60 mm.  Dúkur skal ganga ofan í niðurföll. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um jarðefnadúk sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að hafna þeim dúk sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal til 

lagnar og krafist er fullkomins árangurs. 
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Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúk skal ekki leggja í rigningu, ef raki 

er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

Drendúkur: 

Ofan á jarðefnadúk skal leggja þriggja laga drendúk til vökvabúskapar fyrir torf. Dúkur skal 

ganga ofan í niðurföll. 

Drendúkur skal hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

Þyngd: 1,243 g/m² 

Hæð dúks (A): ≥ 27,5 mm. 

Þrýstiþol: 500 kPa. 

Neðsta lag: HIPS 

Bollakerfi: PP 

Efsta lag: PP og PE 

Vatnssöfnun: 5,8 l/ m² 

Afvötnun – halli 2% 2,14 l/(s.m) 

 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um drendúk sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að hafna þeim dúk sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal til 

lagnar og krafist er fullkomins árangurs. 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúk skal ekki leggja í rigningu, ef raki 

er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

Jarðvegsvinkill: 

Þar sem jarðvegur í grænu kerfi mætir drenmöl skal koma fyrir ál jarðvegvinkli. Drengöt í vinkli 

skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kröfur:  

 Fjöldi gata50 stk/m. 

 Stærð gata 40 x 5 mm. 

 Stærð: 100 x 80 mm.   

Koma skal vinkli fyrir ofan á drenkerfi og skal hann ganga undir jarðveg. 
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Grænt kerfi: 

Ofan á drendúk skal koma a.m.k. 60 mm. af sandríkri mold. Leggja skal 25 – 40 mm. þökur af 

lágvöxnum gróðri. 

Mold skal hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

Efni: Sandur og mold. (steinefni og lífræn mold). 

Þyngd Þurr: 0,95 t/m3. Blaut: 1,4 t/m3. 

Vökvasöfnun: >44%. 

Formbreyting (hreyfing): 15 % 

 

Við niðurlögn skal gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum byggingarhlutum og 

uppbyggingu þaks. Verktaki skal ekki geyma bretti eða aðra þunga hluti á þaki til að komast hjá 

skemmdum á einangrun. Mold skal dælt upp á þak og hún lög í jöfnu lagi. 

Vanda skal til allra verka þannig að tryggja megi heilbrigða gróðurþekju á þökum. 

Drenmöl: 

Við kanta og niðurföll skal koma fyrir drenmöl, 200 mm. frá köntum. Kornastærð malar skal 

vera 10 – 25 mm. 

Við niðurlögn skal gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum byggingarhlutum og 

uppbyggingu þaks. Verktaki skal ekki geyma bretti eða aðra þunga hluti á þaki til að komast hjá 

skemmdum á einangrun. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  eru eftir atvikum og skv. lið 7.2.6 í magnskrá, fermetrar (m2), lengdarmetrar (m) og 

rúmmetrar (m3) mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið dregin frá. Einingarverð skal 

innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.7 Frágangur portveggja 

Teikning:(27)5.02 – (39)5.04. Fleiri teikningar geta átt við. 

Ofan á asfalltpappa portveggja skal setja ál vinkla, 20 x 90 mm. eða 20 x 20 mm.. Eftir atvikum 

og skv. ofantöldum teikningum. Ál vinklar skulu ekki vera lengri en 200 mm. og skal koma 50 
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mm. bili á milli þeirra til að tryggja loftun yfir vegginn og undir áfellu. Vinklum skal komið 

þannig fyrir að samskeyti áfellna mætist alltaf á vinkil. 

Áfellur skulu festar í vinkla með sjálfborandi, ryðfríum skrúfum. Koma skal millileggi, úr plasti 

eða nylon, 10 mm., á milli áfellu og vinkils til að tryggja loftun. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining  er skv. lið 7.2.7 í magnskrá, lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal 

innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.8 Þakbrunnar 

Teikning: (39)5.08 . Fleiri teikningar geta átt við. 

Þakbrunnar skulu vera hluti af heildstæðri lausn sem notast er við í gerð öfugsnúins þaks (PMR 

kerfi). Þakbrunnum skal komið fyrir áður en lagning asfalltspappa hefst, þannig að mögulegt sé 

að bræða asfalltpappa ofan í þau.  

Sá hluti niðurfalls sem er inni í uppbyggingu þaks skal hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

 Efni: HDPE 

 Hæð: 500 mm. 

 Þvermál utan: 400 mm 

 Þvermál innan: 350 mm. 

Sá hluti niðurfalls sem kemur ofan á neðri hluta skal hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

 Efni: Galvenserað stál. 

 Hæð: 80 mm. 

 Stærð: 300 x 300 mm. 

Aðgengi ofan í þakbrunna skal vera gott og hægt skal vera að opna þá ofan frá. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.3 Járn- og blikksmíði utanhúss. 

7.3.0 Almennt 

Öll járn- og blikksmíðavinna sem og önnur vinna skal unnin af fagmönnum á verkstæði eða á 

staðnum eftir atkvikum. Öll mál á áfellum skal athuga á staðnum, í samráði við eftirlitsmann, 

áður en smíði hefst. Allar frágangslausnir skal leggja fyrir eftirlitsmann til samþykktar. Allar 

festingar sem koma nota skal til að festa zink skulu einnig vera úr zinki eða efni sem ekki býr til 

spennu og tæringu. Festingar eru háðar samþykki eftirlitstmanns. 

Krafist er fyrsa flokks frágangs. Ef skemmdir verða á byggingahlutum, sem hægt er að reka til 

vinnubragða eða annara þátt í vinnu verktaka. Ber verktaka að bæta það á sinn kostnað. 

7.3.1 Handlistar, hringlaga 

Teikning: (99)3.01 - (99)3.02 - (99)3.03 - (99)3.04 - (99)3.05 - (99)3.06 - (99)3.07 – (24)4.08 – 

(99)4.07. Fleiri teikningar geta átt við. 

Setja skal upp handlista úr stáli og setja upp í samræmi við teikningar, magnskrá og liðinn 

almennt og magntölur í verklýsingum.  Suður skal útfæra í samræmi við teikningar svo sem a-

mál og suðuflokk.  Forðast skal innri og ytri galla á saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, 

undirskurð o.þ.h.  Ekki skal sjóða meira en þarf og sýnt er á teikningum. Eingöngu skal notast 

við heildstæðar lausnir sem leggja skal fyrir eftirlitsmann verkkaupa til samþykktar. 

Handlisti skal ná minnst 0,30 m fram fyrir neðsta stigaþrep og 0,30 m upp fyrir efsta stigaþrep og 

ganga skal þannig frá endum hans að ekki sé hætta á slysum. Handlisti skal vera 50 mm. frá ysta 

yfirborði klæðningar. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.2 Handrið svalaganga 

Teikning: (99)3.02 - (99)3.03 - (99)3.04 - (99)3.05 - (99)3.06 - (99)3.07. Fleiri teikningar geta átt 

við. 

Setja skal upp handrið úr stáli og setja upp í samræmi við teikningar, magnskrá og liðina almennt 

og magntölur í verklýsingum.  Suður skal útfæra í samræmi við teikningar svo sem a-mál og 
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suðuflokk.  Forðast skal innri og ytri galla á saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, 

undirskurð o.þ.h.  Ekki skal sjóða meira en þarf og sýnt er á teikningum. Gler skal vera hert, 16 

mm. samlímt gler. Eingöngu skal notast við heildstæðar lausnir sem leggja skal fyrir 

eftirlitsmann verkkaupa til samþykktar. 

Handrið eru utanáliggjandi og skal bil milli handriðs og stiga eða svalaplötu ekki vera meira en 

50 mm. Klæðning (gler) skal ná í 0,80 m hæð að innanverðu, frá gólfi eða frambrún þreps eða 

palls. Á glerhandriðum skal vera samfelldur handlisti. Hæð handlista skal vera 0,90 m.  

Handrið eða svalir skulu samansoðin úr stálrörum og járnum eftir því sem teikningar segja til um 

og fest á vegg, stigakant eða gólf samkvæmt teikningunni.  Handrið skal heitgalvanhúða. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.3 Áfellur 

Teikning: (27)5.02 – (27)5.03 – (27)5.04 - (39)5.08 . Fleiri teikningar geta átt við. 

Áfellur skulu vera úr 1,7 mm. zinki. Zink skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan 

og Kopar skv. EN 988. Litur skal vera skv. arkitekt. 

Hitastig við vinnslu áfellu 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 efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli flasninga og festinga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.3.4 Flasningar 

Teikning: (31)5.05 – (31)5.06.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Flasningar skulu vera úr auluzink 0,7 mm. Setja skal upp flasningar við úr því efni og í þeirri 

útfærslu sem fram kemur á teikningum. Flasningin skal vera í lit skv. arkitekt nema annað sé 

tekið fram. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni 

undir flasningu skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð flasningar. Efni skal klippt 

með klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar.  

Hitastig við vinnslu flasningar 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 efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli flasninga og festinga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.5 Gataáfellur 

Teikning: (31)5.05 – (31)5.06.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Gataáfellur skulu vera úr auluzink 0,7 mm. Setja skal upp flasningar við úr því efni og í þeirri 

útfærslu sem fram kemur á teikningum. Áfellur skulu vera úr gataefni til að tryggjaloftun. 

Óheimilt er að bora got í flasningar. Áfella skal vera í lit skv. arkitekt nema annað sé tekið fram. 

Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir áfellu 

skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð flasningar. Efni skal klippt með klippum eða 

nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar.  

Hitastig við vinnslu áfellu 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 efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli áfellu og festinga.   
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.6 Vatnsbretti 

Teikning: (31)5.05 – (31)5.06.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Vatnsbretti skulu vera úr auluzink 1,7 mm. Halli skal vera 20°. Setja skal upp vatnsbretti undir 

glugga, úr því efni og í þeirri útfærslu sem fram kemur á teikningum. Vatnsbretti skal vera í lit 

skv. arkitekt. 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. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli vatnsbrettis og festinga.   

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.7 Sökkullistar 

Teikning: (31)5.05.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Sökkullistar skulu vera úr auluzink 0,7 mm. Setja skal upp flasningar við úr því efni og í þeirri 

útfærslu sem fram kemur á teikningum. Flasningin skal vera í lit skv. arkitekt nema annað sé 

tekið fram. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni 

undir sökkullista skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð sökkullista. Efni skal klippt 

með klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. 

Hitastig við vinnslu sökkullista 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 
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tæringu. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli sökkullista og festinga.   

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.8 Kantlistar 

Teikning: (31)5.06 – (39)5.08.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Kantlisti K-01 skal vera úr áli  2 mm. Kantlisti K-02 skal vera úr aluzink 1,7 mm. Setja skal upp 

kantlista við úr því efni og í þeirri útfærslu sem fram kemur á teikningum. Kantlistar skal vera í 

lit skv. arkitekt nema annað sé tekið fram. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum 

framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir kantlistum skemmist ekki við uppsetningu svo og 

yfirborðshúð kantlista. Efni skal klippt með klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði 

eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. 

Hitastig við vinnslu kantlista 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 efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli kantlista og festinga.   

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.9 F-listar 

Teikning: (31)5.05 – (31)5.06.  Fleiri teikningar geta átt við. 

F-lista skulu vera úr aluzink. Setja skal upp F-lista við úr því efni og í þeirri útfærslu sem fram 

kemur á teikningum. F-lista skal vera í lit skv. arkitekt nema annað sé tekið fram. F-listum skal 

koma fyrir undir ál-smellilistum gluggakerfis og skulu þeir mynda sæti fyrir vatnsbretti, 

flasningar og gataáfellur. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal 
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þess, að efni undir F-lista skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð F-lista. Efni skal 

klippt með klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna 

hitamyndunar. 

Hitastig við vinnslu F-lista 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 efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli F-lista og festinga . 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.3.10 Þakrennur 

Teikning: (27)5.04.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Zink skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988. Litur skal 

vera skv. arkitekt. 

Þakrennur, 100 mm, skal leggja í heilum lengdum án þverskeyta ef hægt er en þar sem skeyta 

þarf skal það gert með til þess gerðum þensluböndum. Rennubönd skulu vera úr 5x50 mm 

zinkefni.     

Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, þannig 

að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum rennanna. Gera skal ráð fyrir 0,7 mm dropasvuntu úr 

zinki í einingaverði. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.3.11 Þakniðurföll 

Teikning: (27)5.04.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Zink skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988. Litur skal 

vera skv. arkitekt.  

Niðurfallsrör skal leggja í heilum lengdum án samskeyta ef hægt er en þar sem skeyta þarf skal 

það gert með til þess gerðum þensluböndum. Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í 

samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum 

niðurfallanna. 

Festingar skulu vera úr zinkefni.     

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er lengdarmetrar (m) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4 Gluggar, gler og útihurðir 

7.4.1 Almennt 

Gluggar eru settir í eftir á og skulu vera hefðbundnir ál/trégluggar. 

Verktaki skal skila gluggum af sér alveg hreinum og lausum við kám og aðrar slettur bæði að 

utan- og innanverðu. Gler skal hreinsa og pússa beggja vegna. 

Hönnun og frávik: 

Við hönnun og útfærslur á gluggum skal taka tillit til þess veðurfars sem er á Íslandi, slagregns, 

tíðum skiptum frosts og þíðu, og skafrennings. Bjóðanda er heimilt að nota glugga frá þeim 

framleiðanda sem honum þykir hagkvæmast enda uppfylli þeir allar kröfur sem verkkaupi gerir, 

bæði til útlits og tæknilegra og eðlisfræðilegra eiginleika. Allir álhlutar í gluggum skulu 

framleiddir úr heppilegri álblöndu t.d. AlMgSi 0,5 F22, sjá BS 1474, DIN 1748 og DIN 17615. 

Festingar á áli skulu gerðar úr ryðfríu efni, AISI 316L stáli. Verktaki skal gera allar teikningar 

sem nauðsynlegt er til að lýsa verkinu í heild sinni þannig að hægt sé að yfirfara það af fulltrúa 

verkkaupa og framkvæma eftir samþykktum vinnuteikningum. Einungis má vinna verkið eftir 

teikningum sem fulltrúi verkkaupa hefur samþykkt. Sérstaklega skal vakin athygli á mikilvægi 

þess að sýnt sé fram á að allar þéttingar séu í lagi og samfelldar. Við tilboðsgerð skal leggja fram 
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dæmigerða lausn sem verktaki hyggst nota af gluggum. Áður en til samningsgerðar kemur skulu 

a.m.k. eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir þannig að verkkaupi geti gert sér glögga grein fyrir 

lausnum verktaka og borið saman við þær kröfur sem verkkaupi gerir til kerfisins: 

 Almennar upplýsingar um gluggakerfið 

 Dæmigert deili allra prófílgerða, sem bjóðandi hyggst nota, þar sem greinilega koma fram 

samsetningar, útlit og allur þéttifrágangur 

Áður en verkið hefst, eftir að verksamningur er kominn á, skal verktaki láta gera allar 

nauðsynlegar vinnuteikningar af gluggum, svo að augljóslega megi gera sér grein fyrir gerð, 

samsetningu og festingu allra gluggahluta. Skila á greinargóðri lýsingu, þar sem augljóslega 

komi fram eðli og gæði allra efna í gluggum, þ.m.t. yfirborðsefni, áferð og vinnuaðferðir sem 

verktaki hyggst nota. Verktaki skili verkkaupa tveimur eintökum af vinnuteikningum, 

upplýsingum og sýnishornum, svo að ráðgjöfum verkkaupa gefist kostur á því að kynna sér 

forsendur verktaka. Gera skal ráð fyrir því að ráðgjafar verkkaupa hafi a.m.k. 5 virka daga til 

þess að yfirfara gögnin. Sýna skal fram á að öll efni í gluggakerfi þoli og henti við þær aðstæður 

sem það er notað við í fullfrágengnu kerfi s.s. vegna tæringarhættu, raka og annars sem við getur 

átt. Vinnuteikningar framleiðenda skulu m.a. sýna: 

 Útlit með málsetningum og sniðmerkingum á yfirlitsblaði, þar sem vísað er á skýran hátt 

í deiliteikningar. 

 Deiliteikningar í nægilega stórum mælikvarða (1:5, 1:1), svo að sjá megi greinilega 

samsetningar, festingar, þéttingar o.s.frv. 

Allar þéttingar skulu fylgja gluggum til þess að tryggja vandaða heildarlausn. Ekki er hér verið 

að tala um þétingar meðfram gluggum heldur þéttingar glugga. Áferð fullfrágenginna glugga 

skal vera jöfn og falleg. Karmar og póstar skulu vera réttir og í samræmi við teikningar. 

Mikilvægt er að öll samskeyti verði áferðarfalleg og hnökralaus. Gluggar skulu hafa nægjanlegan 

styrk til þess að haldast óbreyttir við það álag sem sett er fram, þ.e. taki ekki varanlegum 

formbreytingum. Þá skulu gluggar vera nægilega stífir til að ekki geti komið fram skemmdir á 

þéttingum, gleri eða öðrum frágangi vegna hreyfinga á því. Verkkaupi leggur ekki fram neina 

útreikninga eða hönnun vegna glugga aðra en þá sem fylgja þessum útboðsgögnum. 

Framleiðandi glugga skal annast alla nauðsynlega hönnun og útfærslur á því kerfi sem hann 



Esja hotel  Almennt útboð 

Nýbygging 2018  Frágangur utanhúss 

 

77 

 

hyggst nota og skila gögnum skv. kröfum í þessum gögnum. Sama gildir um festingar fyrir 

glugga. 

Ál/tré gluggar: 

Gluggar skulu vera ál/tré gluggar. Uppgefin mál á gluggum eru áætluð mál og skal verktaki 

mæla allar stærðir á staðnum til að sannreyna stærðir. Glugga skal smíða í samræmi við Rb-rit 

nr. 31.(109). Þar sem um er að ræða karma, pósta og opnanleg fög. Smíðin skal fara fram á 

verkstæði með mikla reynslu af gluggasmíði. Form karma skal verktaki leggja fyrir verkkaupa til 

samþykktar áður er smíði hefst. Öll vinna skal vera fyrsta flokks. Timbur skal vera laust við 

hefilför og önnur vélaför, því skal pússa hefilslög af öllum sýnilegum flötum og öllu sýnilegu tré. 

Karmar skulu smíðaðar og sett saman með viðurkenndum aðferðum. Skilyrt er að gluggar séu 

fingraðar (blaðaðar) saman á hornum. Glugga skal smíða úr furu. Timbrið skal vera beinvaxið, 

þétt og laust við vaxtar- og viðarlýti, sveppi eða börk. Rakainnihald þess skal vera 13% +/- 2% af 

þurrþyngd. Efnið sé samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa áður en smíði hefst. Pússa skal saman 

samskeyti á ramma. Allt efni skal vera fullunnið fyrir samsetningu til að fá hrein vinkilmynduð 

horn. Karmar skulu smíðaðir og settir saman með viðurkenndum aðferðum. Fingrun skal 

sléttskorin við ytri brún karms. Setja skal olíukítti í öll samskeyti og endatré. Timburgluggar 

skulu málaðir að innan sem utan fyrir ísetningu. 

Utan á timburkarm skal setja drenerandi veðurkápu úr áli og skal allur frágangur veðurkápu og 

timburkarms mynda heildstætt kerfi og skal kerfið hannað sem ein heild. Samskeyti á glerlistum 

skulu þéttast með gúmmíþéttingu eða sambærilegri elastískri þéttingu sem er hluti af 

gluggakerfinu og samþykkt af framleiðanda gluggana. 

Álveðurkápa skal duftlökkuð í lit skv. arkitekt. Verktaki skal gera prufu af dæmigerðum prófil á 

ál/tré gluggum í réttum lit og leggja fyrir verkkaupa til samþykktar. Gluggafarmleiðandi geri 

smíðateikningar af öllum gluggum. Teikningar sem og prufuglugga skal verktaki leggja fyrir 

verkkaupa til samþykktar tímanlega áður en framleiðsla hefst, þannig að tryggt sé að það hafi 

ekki áhrif á verk og tímaáætlanir á verkstað. Prófílkerfi fyrir glugga skal hafa verið prófað af 

viðurkenndum prófunaraðila samkvæmt EN ISO 12207 fyrir loftleka og samkvæmt EN ISO 

12208 gegn slagregni. Lofthljóðeinangrunargildi fyrir glugga skal ekki vera lakara en svo að það 

uppfylli ákvæði reglugerðar um hávaða nr. 724/2008. Krafa er um að hljóðeinangrunargildi glers 
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hússins sé ekki lakari en 32 dB (RW + Ctr), miðað við þessar upplýsingar skal gera ráð fyrir 

a.m.k 6-12-6  gleri í glugga. Verktaki skal leggja fram staðfesta rannsóknarniðurstöðu þar sem 

Rw’dB gildi glugga er skilgreint og skal það ekki vera lægra en framlagðar kröfur verklýsingar. 

Seljandi gluggakerfis skal taka ábyrgð á gæðum glugga og sýna fram á að allt efni til smíði og 

frágangs sé upprunavottað efni og uppfylli ISO 9001 gæðastaðal. 

Gler í nýja ál/tré glugga: 

Allt gler skal vera fyrsta flokks flotgler sem sett er í utanfrá, og skal framleitt af vottuðum 

framleiðanda sem verkkaupi samþykkir. Á teikningum er tekið fram öryggis gler. Gler skal vera 

þar sem innri rúða skal vera öryggisgler en ytri rúða K-gler (6 mm. ör – 12 mm. bil – 6 mm. k-

gler). Hluti glers skal vera vottað eldvarnargler EI 30 gler. Þar sem einnig er krafa um 

öryggisgler skal örygisgler vera að innan og eldvarnargler að utan. Glerþykktir skal miða við 

vindþrýsting 250 kg/m2 (grunngildi) en skal miða við að ytri rúða sé 6 mm og innri 6 mm. 

Loftrúm á milli glerja skal vera a.m.k 12 mm. Samsetningarlisti milli glerja skal vera úr 

einangrandi efni og ekki er leyfilegt að nota hitaleiðandi málm í samsetningarlista. Verktaki skal 

taka öll mál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Glerja skal með glerlistum sem eru hannaðir sem hluti 

ál/tré gluggakerfis. Glerjun er þrýstiglerjun glerjað utanfrá. Gler skal sett í fals og jafnað. Undir 

gler skulu koma fjarlægðarklossar úr plasti, þannig að gler standi ekki beint á botnstykki. Passa 

skal að gler liggi þétt að gúmmíborðum. Állisti með gúmmíþéttingu er skrúfaður með mest c/c 

300 mm. Ávallt skal skrúfa vera á endum og ef gat vantar verður að bora fyrir því. Bora skal 

fyrir skrúfu í tréglugga, allar skrúfur skulu vera í gæðaflokki A4. Að lokum er yfirkápu smellt 

yfir undirlistann. Þetta er gert við lok byggingartímans svo yfirkápan verði ekki fyrir óþarfa álagi 

af múrhúðun og öðru hnjaski á byggingartíma. Varmaeinangrun rúðu skal uppfylla kröfur 

byggingareglugerðar. Framleiðandi tvöfalds glers skal sýna fram á að virkt innra og ytra eftirlit 

hafi verið til staðar. Mikilvægt er að sjálft glerið standist lágmarkskröfur og að eiginleikar séu 

sannprófaðir með mælingum og sýnt verði fram á að slíkar mælingar hafi verið gerðar af óháðum 

aðila. Framleiðandi glers skal gefa skriflega 5 ára ábyrgð á gæðum samlímdra rúða. Að fimm 

árum liðnum frá ísetningu verður bilun á tvöföldu gleri metin eftir daggarmarki. Biluð telst rúða 

ef daggarmark hennar er yfir 20 °C skv. ÍST 44. Engin rúða má vera biluð að fimm árum liðum. 

Einnig er sú krafa gerða til glersins að liðnum 10 árum, að aðeins 20 % af rúðum mega vera 

bilaðar skv. áðurnefndri skilgreiningu. Annar óháður rannsóknaraðili verður fenginn til að annast 
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mælingu. Við ákvörðun bóta vegna skemmdra rúðu skal glerframleiðandi greiða fyrir hverja 

rúðu sem nemur verði á meðalglerstærð er fellur undir ábyrgð þessa. Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að skoða innra eftirlit á hvaða framleiðslustigi sem er og fá afrit að útfylltum eyðublöðum fyrir 

einstakar prófanir.  Verktaki skal skila öllu gleri hreinu til verkkaupa. Reiknað er með 2 mm 

hlauprúmi kringum rúður á alla vegu. Gler skal varið skemmdum á framkvæmdatíma og vera 

gallalaust við verklok. Klossar undir gler skulu vera skv. reglum settum af glerframleiðanda og 

eftirlitsmanni verkkaupa. Klossar skulu vera úr hörðu plastefni og ná undir báðar glerskífurnar, 

setja skal tvo klossa undir hverja rúðu ca. 10 cm frá horni glers og nota einn klossa á hverjum 

stað. 

Málun/húðun á áli: 

Alla sýnilega fleti veðurkápu skal húða í skv. arkitekt. Nota skal ofnbrennt lakk og skal aðferðin 

sem notuð er hafa verið notuð á árangursríkan hátt í a.m.k. 10 ár, og sterkar líkur taldar á því að 

lakkhúðin muni endast viðhaldslaust í a.m.k. 20 ár. Lakkið skal þola alla meðhöndlun og 

beygingar sem gera þarf. Ekki er gerð sérstök krafa um lit og áferð áls sem ekki verður sýnilegt. 

Rafdrifnar hurðir: 

Rafdrifnar hurðir skulu vera CE-vottaðar og vera hluti af gluggakerfi. Litur skal vera skv. 

arkitekt. Allar upplýsingar um rafdrifanar hurðir skal leggja fyrir eftirlitsmann til samþykktar 

áður en pöntun fer fram. 

Brautargler: 

Brautargler skulu vera vatns- og vindþétt. Einungis skal leggja fram lausnir sem hafa a.m.k 10 

ára reynslutíma hérlendis. Notast skal við heildstæðar lausnir. 

Brautargler skal vera með eftirtöldum vottunum: 

 CE-vottun 

 CCMC-vottun 

Allar upplýsingar um brautargler skal leggja fyrir eftirlitsmann til samþykktar áður en pöntun fer 

fram. 

Ábyrgðir: 
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Leggja skal fram ábyrgðarskírteini fyrir gluggakerfinu og glerinu. Ábyrgðarskírteinið skal stílað 

á verkkaupa. Ábyrgð á gluggakerfi og gleri skal gilda í a.m.k. 5 ár. 

Þétting milli glugga og steins og hurða og steins: 

Almennt skal ganga frá gluggum og hurðum að utan og innan eins og sýnt er á teikningum 

arkitekta. Gluggi skal setur í eftir á og stilltur af. 

Að utan skal vindþétta milli karms og aðliggjandi byggingarhluta með álímdri ræmu úr EPDM 

eða með ábræddum asfaltborða sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. Milli steins og karma 

skal troða steinullartróð þar sem það á við. Þétta skal glugga að innanverðu með þéttipulsu og 

yfirmálanlegu kítti. Við þröskuld hurða skal þétta með polyurithan kýtti að utanverðu, fyrir innan 

kýtti skal koma fyrir þéttipulsu og steinullartróð. Að innanverðu skal þétta með polyurithan kýtti 

og þéttipulsu. 

Prófanir á staðnum: 

Gera skal lekaprófanir á öllum samskeytum glugga, frágangi við aðliggjandi byggingarhluta, 

frágangi glugga og þéttingar í samráði við fulltrúa verkkaupa.  Prófun skal fara þannig fram að 

þegar búið er að glerja og ganga frá þéttingum en áður en endanlegum frágangi yfirborðsefna úti 

og inni er komið fyrir skal sprauta vatni úr 3/4” garðslöngu með þrýstingi, 6 kg/cm2, á allan 

frágang. Slöngunni er haldið í 500-1000 mm fjarlægð frá fletinum sem sprautað er á. Komi fram 

leki skal verktaki lagfæra hann. Verktaki ber allan kostnað af þessari prófun, lagfæringum sem 

grípa þarf til og endurtekningu prófunar. 

Sérvarnir: 

Gæta skal sérstaklega að því að verja yfirborð á gluggum fyrir rispum og skemmdum á verktíma. 

Verktaki skal gera grein fyrir hvernig hann stendur að vörnum á gluggum. Verja skal glugga og 

gluggaop fyrir veðri og vindum og koma í veg fyrir að vatn komist inn í húsið. Í lok hvers 

vinnudags skal ætíð loka öllum gluggaopum þannig t.d. með plastdúk og krossviðarplötu að þau 

séu veður- og mannheld. Allar skemmdir sem kunna að verða af völdum verktaka eða manna á 

hans vegum skal verktaki lagfæra á sinn kostnað, í samráði við eftirlitsmann. Að loknum 

framkvæmdum skal verktaki fjarlægja allar varnir og ganga frá festingum og/eða skemmdum 

vegna þeirra. 
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Lokafrágangur: 

Ganga skal frá öllum festingum, þéttilistum og frágangsflasningum strax eftir ísetningu á glugga 

og gleri og hreinsa glugga og gler að utan og innan með viðkenndum aðferðum og í samræmi við 

fyrirmæli framleiðanda. Skarist gluggaísetning á við aðra vinnuliði sem geta haft áhrif eða 

skemmt gluggakerfið skal verktaki verja gler og glugga með viðeigandi vörnum, s.s. með 

sjálflímandi plasti. 

Allar hurðir og fög úr ál-tré skulu vera frá sama framleiðanda og falla að gluggakerfi. Búnaður 

og eiginleikar hverrar hurðar og /eða glugga koma fram á meðfylgjandi hurða‐ og gluggayfirliti.  

7.4.1.1 G-01 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggakerfi við aðalinngang með neyðarútgang og rafdrifni rennihurð. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.2 G-02 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með öryggisgleri og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.3 G-03 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03.  Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með öryggisgleri og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.4.1.4 G-04 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með öryggisgleri, opnanlegu fagi og neyðarútgang. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.5 G-05 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með öryggisgleri og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.6 G-06 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með öryggisgleri og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.7 G-06 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með öryggisgleri, eldvarnargleri (EI 30) og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.4.1.8 G-07 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.9 G-07 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með eldvarnargleri (EI 30) og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.10 G-08 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. Sérsmíði, drenrauf í láréttum stykkjum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.11 G-09 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.4.1.12 G-09 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með eldvarnargleri (EI 30) og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.13 G-10 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.14 G-10 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með eldvarnargleri (EI 30) og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.15 G-11 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. Sérsmíði, drenrauf í láréttum stykkjum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.4.1.16 G-12 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.17 G-12 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með eldvarnargleri (EI 30) og opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.18 G-13 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggakerfi við útgang í hótelgarð rafdrifni rennihurð. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.19 G-14 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Brautargler. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.4.1.20 G-15 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Brautargler. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.1.21 G-16 

Teikning: (31)4.01 - (31)4.02 - (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Gluggi með opnanlegu fagi. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.2 Útihurðir 

7.4.2.1 H-01 

Teikning: (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Ál/tré hurð með hurðapumpu í flokki C5. Hægri opnun, opnast inn. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.2.2 H-01 

Teikning: (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Ál/tré hurð með hurðapumpu í flokki C5. Vinstri opnun, opnast inn. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.4.2.3 H-02 

Teikning: (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Ál/tré hurð með hurðapumpu í flokki C5 og ríl. Aðalhurð með hægri opnun, opnast inn. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.2.4 H-03 

Teikning: (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Panellögð ál/tré hurð með hurðapumpu í flokki C5. Vinstri opnun, opnast inn. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.2.5 H-03 

Teikning: (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Panellögð ál/tré hurð með hurðapumpu í flokki C5. Hægri opnun, opnast inn. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.4.2.6 H-04 

Teikning: (31)4.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Ál hurð með gleri. Vinstri opnun, opnast út.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining er stykkjatala (stk) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, 

tækja, búnaðar, efni, og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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Formáli 

Við upphaf náms var ætlast til að stofnað yrði fyrirtæki sem héldi utan um alla þá vinnu sem 

fram færi við gerð verkefna. Meðal þeirra verkefna voru að hanna merki fyrirtækis, halda utan 
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Ekki var um að ræða eiginlega stofnun fyrirtækist og eru því öll útgefin gögn, kennitölur og 

reikningar ógild lagalega séð. Einungis var ætlast til að nemendur fengju innsýn í það hvernig 

væri að halda utan um og stýra verkefnum. 
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og skilningur í framsetningu og útgáfu gagna. 
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1 Almennt 

Í viðauka þessum má finna allt sem við kemur innra skipulagi hjá því fyrirtæki, npstofAN ehf., 

sem hélt utan um hönnun og frágang Esja hotel í BF LOK1010, lokaverkefni. 

Við upphaf áfanga voru settar upp áætlanir vegna hönnunar, haldið utan um tímanotkun, 

dagskýrslur, reikninga og fundagerðir. 

1.1 Hönnunaráætlun 

Fyrir núverandi önn var rauntímaáætlunum seinustu anna stillt upp í PERT-greiningu til að auka 

nákvæmni núverandi áætlunar. Ekki var tekið tillit til bundnu leiðarinnar. PERT-greining var að 

lokum heimfærð yfir á heildar hönnunaráætlun. 

 

                     Mynd 1, PERT-greining vegna hönnunaráætlunar. 
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Mynd 2, Skjáskot af hönnunaráætlun ásamt rauntíma verkliða. Skjal í heild sinni er í lokaskilamöppu áfanga. 

1.2 Tímaskráning 

Að loknum vinnudegi voru tímar skráðir og kostnaður reiknaður út. 

 

Mynd 3. Tímaskráning frumhönnunar. 

BF LOK1010 Vor 2017

Dags. Tilvísun Verkefni Tímar Fasi Tímaverð Samtals

21.8.2017 1010.01 Safna gögnum og gerð áætlana- og fylgigagna 4 Undirbúningur 18.600 ISK 74.400 ISK

23.8.2017 1010.02 Áætlanir kláraðar og liður A1 í áætlun hefst 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

24.8.2017 1010.03 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

25.8.2017 1010.04 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

26.8.2017 1010.05 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

28.8.2017 1010.06 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

29.8.2017 1010.07 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

30.8.2017 1010.08 Unnið í módeli 4 Frumhönnun 18.600 ISK 74.400 ISK

31.8.2017 1010.09 Unnið í módeli 5 Frumhönnun 18.600 ISK 93.000 ISK

1.9.2017 1010.10 Unnið í módeli 8 Frumhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

2.9.2017 1010.11 Unnið í módeli 4 Frumhönnun 18.600 ISK 74.400 ISK

3.9.2017 1010.12 Unnið í módeli 9 Frumhönnun 18.600 ISK 167.400 ISK

4.9.2017 1010.13 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

5.9.2017 1010.14 Unnið í módeli 8 Frumhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

6.9.2017 1010.15 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

7.9.2017 1010.16 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

8.9.2017 1010.17 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

9.9.2017 1010.18 Unnið í módeli 6 Frumhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

10.9.2017 1010.19 Unnið í módeli 4 Frumhönnun 18.600 ISK 74.400 ISK

11.9.2017 1010.20 Unnið í módeli 8 Frumhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

12.9.2017 1010.21 Unnið í módeli 8 Frumhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

Samtals 128 2.380.800 ISK

Tímaskráning vegna Esja Hotel - Fylgiskjal 01
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Mynd 4. Tímaskráning forhönnunar.  

 

Mynd 5. Tímaskráning aðaluppdrátta. 

BF LOK1010 Vor 2017

Dags. Tilvísun Verkefni Tímar Fasi Tímaverð Samtals

13.9.2017 1010.22 Byrjað að stilla greiningum upp 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

14.9.2017 1010.23 Greiningar 6 Forhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

15.9.2017 1010.24 Greiningar 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

16.9.2017 1010.25 Greiningar 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

17.9.2017 1010.26 Greiningar 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

18.9.2017 1010.27 Greiningar 6 Forhönnun 18.600 ISK 111.600 ISK

19.9.2017 1010.28 Greiningar 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

20.9.2017 1010.29 Greiningar 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

21.9.2017 1010.30 Greiningar 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

22.9.2017 1010.31 Greiningar 4 Forhönnun 18.600 ISK 74.400 ISK

23.9.2017 1010.32 Greiningar 5 Forhönnun 18.600 ISK 93.000 ISK

24.9.2017 1010.33 Skýrsla 8 Forhönnun 18.600 ISK 148.800 ISK

25.9.2017 1010.34 Greiningar 5 Forhönnun 18.600 ISK 93.000 ISK

26.9.2017 1010.35 Greiningar 5 Forhönnun 18.600 ISK 93.000 ISK

27.9.2017 1010.36 Deiliskissur 4 Forhönnun 18.600 ISK 74.400 ISK

28.9.2017 1010.37 Deiliskissur 5 Forhönnun 18.600 ISK 93.000 ISK

Samtals 104 1.934.400 ISK

Tímaskráning vegna Esja Hotel - Fylgiskjal 02

BF LOK1010 Vor 2017

Dags. Tilvísun Verkefni Tímar Fasi Tímaverð Samtals

29.9.2017 1010.38 Aðaluppdrættir - Deiliskissur 8 Aðaluppdr. 18.600 ISK 148.800 ISK

30.9.2017 1010.39 Frí 18.600 ISK 0 ISK

1.10.2017 1010.40 Aðaluppdrættir 8 Aðaluppdr. 18.600 ISK 148.800 ISK

2.10.2017 1010.41 Aðaluppdrættir 8 Aðaluppdr. 18.600 ISK 148.800 ISK

3.10.2017 1010.42 Frí 18.600 ISK 0 ISK

4.10.2017 1010.43 Aðaluppdrættir 5 Aðaluppdr. 18.600 ISK 93.000 ISK

5.10.2017 1010.44 Aðaluppdrættir 5 Aðaluppdr. 18.600 ISK 93.000 ISK

6.10.2017 1010.45 Aðaluppdrættir 8 Aðaluppdr. 18.600 ISK 148.800 ISK

7.10.2017 1010.46 Aðaluppdrættir 4 Aðaluppdr. 18.600 ISK 74.400 ISK

8.10.2017 1010.47 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdr. 18.600 ISK 111.600 ISK

9.10.2017 1010.48 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdr. 18.600 ISK 111.600 ISK

10.10.2017 1010.49 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdr. 18.600 ISK 111.600 ISK

11.10.2017 1010.50 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdr. 18.600 ISK 111.600 ISK

12.10.2017 1010.51 Aðaluppdrættir 4 Aðaluppdr. 18.600 ISK 74.400 ISK

13.10.2017 1010.52 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdr. 18.600 ISK 111.600 ISK

14.10.2017 1010.53 Frí 18.600 ISK 0 ISK

15.10.2017 1010.54 Frí 18.600 ISK 0 ISK

16.10.2017 1010.55 Frí 18.600 ISK 0 ISK

Samtals 80 1.488.000 ISK

Tímaskráning vegna Esja Hotel - Fylgiskjal 03
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Mynd 6. Tímaskráning verkteikninga. 

BF LOK1010 Vor 2017

Dags. Tilvísun Verkefni Tímar Fasi Tímaverð Samtals

17.10.2017 1010.56 Frí 0 18.600 ISK 0 ISK

18.10.2017 1010.57 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

19.10.2017 1010.58 Verkteikningar 5 Verkteikn. 18.600 ISK 93.000 ISK

20.10.2017 1010.59 Verkteikningar 5 Verkteikn. 18.600 ISK 93.000 ISK

21.10.2017 1010.60 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

22.10.2017 1010.61 Frí 18.600 ISK 0 ISK

23.10.2017 1010.62 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

24.10.2017 1010.63 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

25.10.2017 1010.64 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

26.10.2017 1010.65 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

27.10.2017 1010.66 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

28.10.2017 1010.67 Verkteikningar 6 Verkteikn. 18.600 ISK 111.600 ISK

29.10.2017 1010.68 Frí 18.600 ISK 0 ISK

30.10.2017 1010.69 Deiliteikningar 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

31.10.2017 1010.70 Deiliteikningar 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

1.11.2017 1010.71 Deiliteikningar 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

2.11.2017 1010.72 Deiliteikningar 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

3.11.2017 1010.73 Staðarlota 8 Verkteikn. 18.600 ISK 148.800 ISK

4.11.2017 1010.74 Staðarlota 8 Verkteikn. 18.600 ISK 148.800 ISK

5.11.2017 1010.75 Frí 18.600 ISK 0 ISK

6.11.2017 1010.76 Deiliteikningar 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

7.11.2017 1010.77 Veikur 18.600 ISK 0 ISK

8.11.2017 1010.78 Snið og annað sem útaf stendur 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

9.11.2017 1010.79 Glugga- og hurðateikningar 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

10.11.2017 1010.80 Glugga- og hurðateikningar 3 Verkteikn. 18.600 ISK 55.800 ISK

11.11.2017 1010.81 Frí 0 18.600 ISK 0 ISK

12.11.2017 1010.82 Frí 0 18.600 ISK 0 ISK

13.11.2017 1010.83 Hlutateikningar 5 Verkteikn. 18.600 ISK 93.000 ISK

14.11.2017 1010.84 Hlutateikningar 5 Verkteikn. 18.600 ISK 93.000 ISK

15.11.2017 1010.85 Yfirferð teikninga 10 Verkteikn. 18.600 ISK 186.000 ISK

Samtals 167 3.106.200 ISK

Tímaskráning vegna Esja Hotel - Fylgiskjal 04
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Mynd 7. Tímaskráning útboðs og lokaskila. 

 

Mynd 8. Yfirlit yfir tímanotkun og kostnað hvers fasa. 

 

 

 

 

BF LOK1010 Vor 2017

Dags. Tilvísun Verkefni Tímar Fasi Tímaverð Samtals

16.11.2017 1010.86 Skýrsla 10 Frágangur 18.600 ISK 186.000 ISK

17.11.2017 1010.87 Skýrsla 10 Frágangur 18.600 ISK 186.000 ISK

18.11.2017 1010.88 Skýrsla 10 Frágangur 18.600 ISK 186.000 ISK

19.11.2017 1010.89 Frí 18.600 ISK 0 ISK

20.11.2017 1010.90 Kostnaðaráætlun 10 18.600 ISK 186.000 ISK

21.11.2017 1010.91 Kostnaðaráætlun 6 18.600 ISK 111.600 ISK

22.11.2017 1010.92 Frí 18.600 ISK 0 ISK

23.11.2017 1010.93 0. kafli 12 Útboð 18.600 ISK 223.200 ISK

24.11.2017 1010.94 0. kafli 12 Útboð 18.600 ISK 223.200 ISK

25.11.2017 1010.95 1. kafli og 7. kafli 10 Útboð 18.600 ISK 186.000 ISK

26.11.2017 1010.96 7. kafli 12 Útboð 18.600 ISK 223.200 ISK

27.11.2017 1010.97 7. kafli 10 Útboð 18.600 ISK 186.000 ISK

28.11.2017 1010.98 Útafstandandi 8 Heild 18.600 ISK 148.800 ISK

29.11.2017 1010.99 Útafstandandi 8 Heild 18.600 ISK 148.800 ISK

30.11.2017 1010.100 Útafstandandi 10 Heild 18.600 ISK 186.000 ISK

1.12.2017 1010.101 Undirbúa prentun 10 Heild 18.600 ISK 186.000 ISK

2.12.2017 1010.102 Frí 18.600 ISK 0 ISK

3.12.2017 1010.103 Kynning 8 Heild 18.600 ISK 148.800 ISK

4.12.2017 1010.104 Kynning 8 Heild 18.600 ISK 148.800 ISK

5.12.2017 1010.105 Kynning 8 Heild 18.600 ISK 148.800 ISK

6.12.2017 1010.106 Kynning 8 Heild 18.600 ISK 148.800 ISK

7.12.2017 1010.107 Æfing 6 Heild 18.600 ISK 111.600 ISK

8.12.2017 1010.108 Æfing 6 Heild 18.600 ISK 111.600 ISK

9.12.2017 1010.109 Lokavörn

Samtals 182 3.385.200 ISK

Tímaskráning vegna Esja Hotel - Fylgiskjal 05

BF LOK1010 Vor 2017

Verkliður Hlutfall af heild Tímar Tímaverð Samtals

Frumhönnun 19% 128 18.600 ISK 2.380.800 ISK

Forhönnun 16% 104 18.600 ISK 1.934.400 ISK

Aðaluppdrættir 12% 80 18.600 ISK 1.488.000 ISK

Verkteikningar 25% 167 18.600 ISK 3.106.200 ISK

Útboð 28% 182 18.600 ISK 3.385.200 ISK

Samtals 100% 661 12.294.600 ISK

Tímaskráning vegna Esja Hotel - Yfirlit
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1.3 Dagskýrslur 

Við tímaskráningu var tengt dagskýrsluskjal sem útskýrði, þegar það átti við, nánari lýsingu á 

verkefnum.  

 

1010.01  
Gögnum um verkið safnað saman auk þess að möppukerfi útbúið og aðlagað að verkefninu. Skjöl fyrir 

áætlanir unnin og gerð klár. 

1010.02 
Áætlanir fyrir komandi önn kláraðar og vinna við frumhönnun (A1) hefst með yfirferð og kynningu á 

gögnum frá arkitektum. 

1010.03 
Unnið í módeli þar sem hæðum og landi var komið fyrir. 

1010.04 
Unnið í módeli þar sem hæðum og landi var komið fyrir. 

1010.05 
Unnið í módeli þar sem útveggir voru settir upp og byrjað á þökum. 

1010.06 
Unnið í módeli þar sem útveggir voru settir upp og byrjað á þökum. 

1010.06 
Unnið í módeli þar sem unnið var í einangrun og klæðningu útveggja 

1010.07 
Unnið í módeli, klæðning veggja. Vegna óvenjulega þakanta er ljóst að mikil vinna á eftir að fara í 

klæðningu útveggja og finna þarf leið til þess að klæðning gangi upp. 

1010.08 
Unnið í módeli, klæðning veggja. Ákjósanleg leið fannst til að klæða byggingu og hefur matsalur og 

mótaka verið klædd af framan. Áður en lengra er haldið þarf að klára glugga og stigaganga. Mikil vinna 

mun fara í stigaganga vegna hæðarmismunar. 

1010.09 
Unnið í módeli, stigagangar. 

1010.10 
Unnið í módeli, stigagangar. 

1010.011 
Unnið í módeli, stigagangar, hurðir og jöfnun hæðamismunara. Hæðarmismunur býr til mikil vandamál 

sem fær mann til að huga að ýmsum útfærslum aðgengis. 
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1010.12 
Unnið í módeli 

1010.13 
Unnið í módeli 

1010.14 
Unnið í módeli 

1010.15 
Unnið í módeli 

1010.16 
Unnið í módeli 

1010.17 
Unnið í módeli 

1010.18 
Unnið í módeli 

1010.19 
Unnið í módeli 

1010.20 
Unnið í módeli 

1010.21 
Lokið við gerð á módeli, einhverjir smáþættir standa útaf sem verða lagfærðir meðfram öðrum þáttum 

1010.22 
Greiningum stillt upp og þar með hefst forhönnun. 

1010.23 
Rýmisgreining, leitað að lausnum vegna ósleystra hluta líkt og langarýmis og sorps. 

1010.24 
Rýmisgreining 

1010.25 
Lagnagreining, leitað lausna vegna jarðvatns og ofanvatns. Ákveðið að notast við drenbílastæði 

1010.26 
Hljóðgreining  

1010.27 
Burðargreining, brotstyrkur límtrés reiknaður og lausna leitað vegna of mikils þverskurðarflararmáls. 

1010.28 
Burðargreining 
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1010.29 
Brunagreining 

1010.30 
Unnið í módeli, lagnakjallarar teiknaðir 

1010.31 
Greiningar uppfærðar og bættar. 

1010.32 
Greiningar uppfærðar og bættar, lagnagreining sérstaklega  

1010.33 
Skýrslu stillt upp og skrifað niður hvað gerst hafði í greiningum, 

1010.34 
Orkurammi, byggingu still upp í orkuramma. 

1010.35 
Efnisgreining, tekin afstaða til helstu byggingahluta og efna. 

1010.36 
Unnið betur í rýmisgreiningu, texta bætt inn ásamt öðrum lagfæringum vegna breytinga á skipulagi í 

veitingasal. Bætt var við seturými fyrir gesti. Byrjað á deiliskissum 

1010.37 
Deiliskissur, helstu deili skissuð upp og tekin afstaða til uppbyggingu byggingahluta.  

1010.38 
Byrjað á aðaluppdráttum, teikningar snyrtar, rými skilgreind og byrjað að málsetja. Mikið af hlutum sem 

þarf að málsetja vegna forms byggingar. 

1010.39 
Fæðingarorlof 

1010.40 
Aðaluppdrættir, teikningar snyrtar til og bygging skráð í BIM 

1010.41 
Unnið í lokaritgerð 

1010.42 
Aðaluppdrættir, áframhaldandi vinna. Fundur með Guðmundi Gunnars vegna brunagreiningar. 

1010.43 
Aðaluppdrættir, áframhaldandi vinna í grunnmyndum. 

1010.44 
Aðaluppdrættir, áframhaldandi vinna í grunnmyndum og útliti. 
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1010.45 
Staðarlota, unnið í grunnmyndum og deili skissum. 

1010.46 
Staðarlota, unnið í grunnmyndum og útliti. 

1010.47 
Aðaluppdrættir, byggingarlýsing, snið, áfstöðumynd og áætlanir. 

1010.48 
Aðaluppdrættir, Snið. 

1010.49 
Aðaluppdrættir, Snið. 

1010.50 
Aðaluppdrættir, sett á blöð og prentað. 

1010.51 
Aðaluppdrættir, skráningartafla. 

1010.52 
Frí. 

1010.53 
Frí 

1010.54 
Frí 

1010.55 
Frí 

1010.56 
Aðaluppdrættir, skráningartafla og skýrsla. 

1010.57 
Grunnmyndir hæða hreinsaðar og skipt upp í hluta þannig að þær komist á blöð. 

1010.58 
Grunnmyndir hæða, áframhaldandi vinna og hafist handa við að málsetja. 

1010.59 
Málsetning og vinnsla í grunnmyndum. 

1010.60 
Vinnsla grunnmynda.  

1010.61 
Frí 
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1010.62 
Unnið í grunnmyndum og sniðum. 

1010.62 
Unnið í grunnmyndum og sniðum. 

1010.63 
Unnið í sniðum, þeim skipt upp og ákvörðuð nákvæm staðsetning deila. 

1010.64 
Þakmyndir unnar, þaki skipt upp. 

1010.65 
Unnið í þakmyndum. 

1010.66 
Unnið í útliti. 

1010.67 
Unnið í vinnustaðateikningu. 

1010.68 
Frí 

1010.69 
Unnið í deiliteikningum út frá handskissum 

1010.70 
Unnið í deiliteikningum út frá handskissum 

1010.71 
Unnið í deiliteikningum þaka út frá handskissum og upplýsingum frá Kopar og zink ehf. 

1010.72 
Unnið í deiliteikningum þaka út frá handskissum og upplýsingum frá Kopar og zink ehf. 

1010.73 
Staðarlota 

1010.74 
Staðarlota 

1010.75 
Frí 

1010.76 
Breytingar á deilum eftir samtal við kennara í staðarlotu, breytingar á frágangi rakasperru eftir ábendingar 

Þormóðs og breytingar á festingum glugga eftir ábendingar Viggós. 
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1010.78 
Lagfæring á hlutum verkteikninga, til að mynda grafík í sniðum og annað þessháttar. 

1010.79 
Glugga- og hurðateikning 

1010.80 
Glugga- og hurðateikning 

1010.81 
Frí 

1010.82 
Frí 

1010.83 
Innréttingateikningar í móttöku og barsvæði. 

1010.84 
Hlutateiknigar úti trappa. 

1010.85 
Allar teikningar prentaðar út og merkt inn hvað þarf að laga, villur lagaðar eftir yfirferð. 

1010.86 
Uppsetning skýrlsu ákvörðuð og efni í skýrslu sem skrifað var yfir önnina sett saman í heildstætt plan. 

Skjal útbúið og uppsett fyrir lokaskil. 

1010.87 
Skýrsla, efni skýrslu samið sett upp. 

1010.88 
Skýrsla, efni skýrslu samið 

1010.89 
Frí (Lokaritgerð) 

1010.90 
Kostnaðaráætlun. Áætlun still upp og metið hvað þarf að vera inni og hvað ekki. 

1010.91 
Kostnaðaráætlun. Áætlun fyllt upp og unnið áfram í henni með úrbótum tilhögun. 

1010.92 
Frí (Lokaritgerð) 

1010.93 
Verklýsingar. Unnið í útboðs- og verkskilmálum. 0. kafla stillt upp sem almennt útboð. Sett inn eyðublöð 

og viðaukar. 
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1010.94 
Verklýsingar. Unnið í útboðs- og verkskilmálum. Farið yfir helstu reglugerðir og lög. Lokaætlanir verks 

unnar. 

1010.95 
Verklýsingar. Unnið í útboðs- og verkskilmálum. Byrjað að stilla 7. kafla upp ásamt 1. kafla. Beinagrind 

uppbyggingar þeirra gerð. 

1010.96 
Verklýsingar 7. kafla og 1. kafla. 

1010.97 
Verklýsingar 7. kafla 

1010.98 
Útafstandandi þættir, heildstætt word skjal og tenging innan þess. Skýrsla og viðaukar. 

1010.99 
Viðaukar. Viðauki C settur saman í A3 möppu. 

1010.100 
Farið yfir teikningar og ath. hvort einhverjar bætingar megi eiga sér stað. Skjöl sett saman  

1010.101 
Gögn undirbúin fyrir prentun. 

1010.102 
Viðaukar. Viðauki C settur saman í A3 möppu. 

1010.103 
Kynning undirbúin 

1010.104 
Kynning undirbúin 

1010.105 
Kynning undirbúin 

1010.106 
Kynning undirbúin 

1010.107 
Æfing á kynningu 

1010.108 
Æfing á kynningu 

1010.109 
Lokavörn 
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1.4 Reikningar 

Gefnir voru út reikningar eftir hvern fasa. Notast er við númerað reikningsform. Reikningar eru 

eingöngu vegna skólaverkefnis og eru því óstofnaðir og ógildir. 

 

 

Esja hotel - frumhönnun 128.0 18.600 24% 2.380.800 

 Samtals án VSK 2.380.800 

 VSK 571.392 

 Samtals með VSK 2.952.192 

Fylgiskjal 01 

Bankareikningur: 123-45-678912 Sundurliðun vsk. upphæðar 

 VSK 24% 2.380.800 571.392 
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Esja hotel - forhönnun 104.0 18.600 24% 1.934.400 

 Samtals án VSK 1.934.400 

 VSK 464.256 

 Samtals með VSK 2.398.656 

Fylgiskjal 02 

Bankareikningur: 123-45-678912 Sundurliðun vsk. upphæðar 

 VSK 24% 1.934.400 464.256 
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Esja hotel - aðaluppdrættir 80.0 18.600 24% 1.488.000 

 Samtals án VSK 1.488.000 

 VSK 357.120 

 Samtals með VSK 1.845.120 

Fylgiskjal 03 

Bankareikningur: 123-45-678912 Sundurliðun vsk. upphæðar 

 VSK 24% 1.488.00 357.120 
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Esja hotel - verkteikningar 167.0 18.600 24% 3.106.200 

 Samtals án VSK 3.106.200 

 VSK 745.488 

 Samtals með VSK 3.851.688 

Fylgiskjal 04 

Bankareikningur: 123-45-678912 Sundurliðun vsk. upphæðar 

 VSK 24% 3.106.200 745.488 
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Esja hotel – útboð, lok vinnu. 182.0 18.600 24% 3.385.200 

 Samtals án VSK 3.385.200 

 VSK 821.448 

 Samtals með VSK 4.197.648 

Fylgiskjal 05 

Bankareikningur: 123-45-678912 Sundurliðun vsk. upphæðar 

 VSK 24% 3.385.200 821.448 
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1.5 Fundargerðir  

Helstu fundir með leiðbeinendum og öðrum sem komu að álitsgjöf og leiðsögn voru skráðir. 

 

 

 

 

 

 

Fundargerð 

 

 

 

Viðstaddir – Eðli fundar 

 

Viðstaddir:                                                                                   Eðli fundar: 

Sigríður Sigþórsdóttir, Basalt Arkitektar                                    Upplýsingar um verkefni  

Nökkvi Páll Jónsson                                                                   Form fundar: 

____________________                                                            Fundur á vinnustofu 

____________________ 

Fundarefni 

Rætt var um val á milli tveggja verkefna þ.a.s Esja Hotel og Medevila baths í Borgarfirði. Esja 

Hotel varð fyrir valinu. 

Ekki þykir líklegt að verkefnið fari í framkvæmd en unnið verður út frá þeim hugmyndum sem 

Basalt Arkitektar hafa sett fram. 

Grunnupplýsingar um verk 

Staðgreininir 34-175-501 

Landnúmer 206450 

Fundargerð nr 01 

Dags: 15.08 2017 

Staður: Laugavegur 51 

Grunnupplýsingar um verk 

Lóðaeigandi Reykjavíkurborg 

Byggingastjóri Nökkvi Páll 

Hönnunarstjóri Nökkvi Páll 

Byggingaleyfi nr. 01 

Byggingastaður Mógilsárvegur 1 
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Fundargerð 

 

 

 

Viðstaddir – Eðli fundar 

 

Viðstaddir:                                                                                   Eðli fundar: 

Karl Hákon Karlsson, lagnaleiðbeinandi                                    Upplýsingar um verkefni  

Nökkvi Páll Jónsson                                                                   Form fundar: 

____________________                                                            Fundur á vinnustofu 

____________________ 

Fundarefni 

Eftir rýmisgreiningu var ljóst að pláss vantaði fyrir lagnagrindur, loftræstibúnað og annað.  

Hugmyndir um lagnakjallara voru viðraðar sem og ákvarðanir á öðrum hlutum líkt og 

hitunarkerfi. Karl benti á að líklega væri ekki borgarkerfi fyrir skolp og fráveitu, hann benti þá að 

hægt væri að nota sandgryfjur fyrir dren, ofanvatn og fráfall potta. 

Karl benti á loftræstibúnað til að hreinsa loft frá eldhúsi þar sem ekki er möguleiki á að kasta því 

upp um þak.  

Grunnupplýsingar um verk 

Staðgreininir 34-175-501 

Landnúmer 206450 

Fundargerð nr 02 

Dags: 09.09 2017 

Staður: Menntavegur 1 

Grunnupplýsingar um verk 

Lóðaeigandi Reykjavíkurborg 

Byggingastjóri Nökkvi Páll 

Hönnunarstjóri Nökkvi Páll 

Byggingaleyfi nr. 01 

Byggingastaður Mógilsárvegur 1 
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Fundargerð 

 

 

 

Viðstaddir – Eðli fundar 

 

Viðstaddir:                                                                                   Eðli fundar: 

Viggó Magnússon, leiðbeinandi                                                 Staða verkefnis og torfþök 

Nökkvi Páll Jónsson                                                                   Form fundar: 

____________________                                                            Fundur á vinnustofu 

____________________ 

Fundarefni 

Þrjú þök eru flöt torfþök en velta þurfti upp uppbyggingu þeirra.  

Viggó benti á nokkra aðila sem sérhæfa sig í uppbyggingu grænna þaka.  

Grunnupplýsingar um verk 

Staðgreininir 34-175-501 

Landnúmer 206450 

Fundargerð nr 03 

Dags: 09.09 2017 

Staður: Menntavegur 1 

Grunnupplýsingar um verk 

Lóðaeigandi Reykjavíkurborg 

Byggingastjóri Nökkvi Páll 

Hönnunarstjóri Nökkvi Páll 

Byggingaleyfi nr. 01 

Byggingastaður Mógilsárvegur 1 
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Fundargerð 

 

 

 

Viðstaddir – Eðli fundar 

 

Viðstaddir:                                                                                   Eðli fundar: 

Eyþór Rafn Þórhallsson, burðarþolsleiðbeinandi                       Burður byggingahluta  

Nökkvi Páll Jónsson                                                                   Form fundar: 

____________________                                                            Fundur á vinnustofu 

____________________ 

Fundarefni 

Þrjú þök eru flöt torfþök en velta þurfti upp burði þeirra.  

Fyrstu hugmyndir voru létt uppbygging með límtrésbitum, Eyþór óskaði eftir útreiknim á 

þverskurðarflatarmáli þeirra. Eftir útreikninga kom í ljós eftir að hafa reiknað brotstyrk að 

þverskurðarflatarmál var orðið of mikið, þyrfti því að hækka byggingu sem gæti haft áhrif á útlit 

hennar. ákveðið var að notast við steypta plötu, allar forsendur væri fyrir því. 

 

Grunnupplýsingar um verk 

Staðgreininir 34-175-501 

Landnúmer 206450 

Fundargerð nr 04 

Dags: 09.09 2017 

Staður: Menntavegur 1 

Grunnupplýsingar um verk 

Lóðaeigandi Reykjavíkurborg 

Byggingastjóri Nökkvi Páll 

Hönnunarstjóri Nökkvi Páll 

Byggingaleyfi nr. 01 

Byggingastaður Mógilsárvegur 1 
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Fundargerð 

 

 

 

Viðstaddir – Eðli fundar 

 

Viðstaddir:                                                                                   Eðli fundar: 

Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri brunavarna                   Brunavarnir byggingar - brunagreining  

Nökkvi Páll Jónsson                                                                   Form fundar: 

____________________                                                            Fundur í Mannvirkjastofnun 

____________________ 

Fundarefni 

Eftir brunagreiningu var Guðmundur fenginn til að yfirfara hana. 

Guðmundur vildi fá aðra flóttaleið úr veitingasal og verður þar flóttaleið bætt inn í glugga á 

austurhlið. Gluggar eru gólfsíðir og kemur þetta því ekki til með að breyta útliti byggingar. 

Í brunagreiningu var gengið út frá EI 60 hurðum og EI 15 gluggum. Guðmundur benti á að nóg 

væri að hafa EI 30 huðrar þar sem stigagangar væru opnir og nóg væri að hafa EI 30 glugga á 

annarihvori hæð. 

 

Grunnupplýsingar um verk 

Staðgreininir 34-175-501 

Landnúmer 206450 

Fundargerð nr 04 

Dags: 02.10 2017 

Staður: Mannvirkjastofnun 

Grunnupplýsingar um verk 

Lóðaeigandi Reykjavíkurborg 

Byggingastjóri Nökkvi Páll 

Hönnunarstjóri Nökkvi Páll 

Byggingaleyfi nr. 01 

Byggingastaður Mógilsárvegur 1 
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Fundargerð 

 

 

 

Viðstaddir – Eðli fundar 

 

Viðstaddir:                                                                           Eðli fundar: 

Karl Hákon Karlsson, lagnaleiðbeinandi                             Útboð og deiliteikningar  

Nökkvi Páll Jónsson                                                             Form fundar: 

____________________                                                      Fundur á Malarhöfð 

____________________ 

Fundarefni 

Nemandi hafði vangaveltur um læsingu þakklæðningar, hvort ætti að vera einfaldur eða tvöfaldur 

lás. Karl benti á vegna vindálags væri þörf á tvöföldum lás. 

Nemandi velti upp spurningum varðandi ofnagryfju á teikningu (31)5-05 nr. 4. Karl benti á að 

gryfja væri sennilega ekki nægilega breið. Nemandi fletti upp upplýsingum í VARME STABI 4. 

udg. þar kemur fram að breidd gryfju er háð upplýsingum framleiðanda og kemur þeim texta til 

með að vera bætt á deili. 

Nemandi velti upp spurningum varðandi útboð. Á fyrri önn og í starfsnámi fór nemandi í 

gegnum lokað útboð og fannst nú komin tími til að kynnast opnu útboði þó svo að lokað útboð 

væri klárlega valmöguleiki í þessu verkefni. Nemandi ákvað að setja strangar kröfur um þáttöku í 

opnu útboði þó svo vissulega megi allir taka þátt. Karl benti á að sniðugt væri að biðja um vilyrði 

frá banka- eða tryggingarstofnun fyrir verktryggingu strax í upphafi. 

 

Ekki komu upp fleiri mál og var fundi slitið. 

Grunnupplýsingar um verk 

Staðgreininir 34-175-501 

Landnúmer 206450 

Fundargerð nr 04 

Dags: 02.10 2017 

Staður: Blikksmiðurinn 

Grunnupplýsingar um verk 

Lóðaeigandi Reykjavíkurborg 

Byggingastjóri Nökkvi Páll 

Hönnunarstjóri Nökkvi Páll 

Byggingaleyfi nr. 01 

Byggingastaður Mógilsárvegur 1 


