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1. Inngangur 
Strax í lok 9. annar var nemendum ráðlagt að huga að því hvað þeir ætluðu að leggja fyrir 

leiðbeinendur sem lokaverkefni. Við upphaf lokaannar í byggingafræði er ætlast til þess að 

nemandi sé búinn að velja sér verkefni. Venjan er sú að nemandi vinnur sitt verkefni út frá 

hönnunarsamkeppni þar sem samkeppnistillaga er fullhönnuð og gerð klár til útboðs. Yfir 

sumarið hóf ég að skoða samkeppnisgögn á netinu og senda fyrirspurnir á arkitektastofur. 

Mér þótti verkefnin sem í boði voru heldur óspennandi og ein af reglum fagsins er að 

sjálfsögðu að tillagan skuli ekki hafa verið tekin fyrir áður. Einnig gengur auðvitað ekki að 

tillagan hafi verið komin á lengri veg en sem rétt nær frumhönnunarfasa.  

1.1 Verkefnið 
Það er nemandans að velja og meta hvað hann vill fá útúr faginu og mitt markmið var að fá 

að skerpa á öllum verkfærunum sem mér hafa verið afhent í gegnum þetta nám. Það var 

enginn ákveðinn rammi settur utan um bygginguna sjálfa eða starfsemi hennar hvað mig 

varðar, en mig langaði að taka krefjandi lokaverkefni þar sem ég fengi að kljást við spennandi 

áskoranir og leysa þær. Úr varð að ég lagði til umsóknar um lokaverkefni að taka fyrir og 

fullvinna samkeppnistillögu Tripoli arkitekta fyrir mosku í Reykjavík frá árinu 2015. Tillaga 

Tripoli arkitekta lenti í 3. Sæti í opinni samkeppni, en það var vilji minn að ekki aðeins aðlaga 

bygginguna að íslenskum reglugerðum, heldur líka aðlaga hana að óskum verkkaupa (Félagi 

múslima á Íslandi). Þá hugðist ég í samráði við upprunalegan hönnuð færa útlit hússins meira 

í áttina að bænar eða tilbeiðsluhúsi, þó án þess að brjóta í bága við íslenskar hefðir og nútíma 

byggingarstíl. Hönnuður tók ekki vel í hugmyndir mínar að breyta útliti hússins, en að öðru 

leiti fékkst hugmyndin samþykkt hjá kennurum HR og verkefnið ákveðið. 

1.2 Markmið 
Eðli málsins samkvæmt er samkeppnistillaga aðeins frumhugmynd um hvernig leysa megi 

viðkomandi verkefni í meginatriðum og eru því mörg atriði sem eru leyst á síðari stigum. Farið 

var í gegnum þá fasa hönnunar sem nemendur í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík hafa 

tileinkað sér í námi. þ.e.a.s. frumhönnun, forhönnun, aðaluppdrættir og verkteikningar ásamt 

útboðsgögnum. Markmið verkefnisins er að fullvinna tillögu Tripoli arkitekta að mosku í 

Reykjavík. Byggingin og nýting hennar skal uppfylla þau lög og reglugerðir sem hana varðar. 

Greina skal og leysa þau byggingarfræðilegu atriði sem að hönnun slíks mannvirkis krefst eins 

og burðarþol, lagnaleiðir, loftræsingu, bruna- og hljóðkröfur o.s.frv. Reynt verður að halda í 
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hugmyndir um ásýnd upprunalegs hönnuðar samkvæmt ósk hans. Til að ná þessum 

markmiðum mun ég að beita þeim aðferðum og þeirri þekkingu sem námið hefur veitt mér. 

2. Frumhönnun 
Frumhönnunarfasanum var í eðli sínu að mestu lokið þegar ég tók við samkeppnisgögnum frá 

upprunalegum hönnuði. Í þessu tilviki voru samkeppnisgögnin sem mér voru afhent þó ekki 

mikið meira en tvívíðar línur í AutoCad sem sýndu mögulegar planlausnir 1. og 2 hæðar ásamt 

ásýndum. Búið var að koma fyrir húsi á 50% bundinni byggingarlínu og leysa á snjallan hátt 

Quibla vegginn sem snýr 107° austsuðaustur frá lóð eða í áttina að Mekka, en mér þótti 

erfiðara að stökkva svona inni hafið verkefni án þess að setja mig betur inn í frumhönnunar 

og hugmyndarfasann. Ég gaf mér því tíma í að renna létt yfir tékklistann og hefja mína eigin 

gagnaöflun og finna hugljómun. Í því fólst meðal annars að rýna í deiliskipulag hverfisins, fara 

á svæðið og kanna staðarhætti og kynna mér hvernig útliti og planlausnum á moskum hefur 

verið háttað á síðustu árum.  

2.1 Gagnaöflun 
Ekki virðist vera til neitt hæðarblað fyrir lóðina á Suðurlandsbraut 76, en ég studdist meðal 

annars við Luksjá ásamt hæðarprófíl borgarvefsjár. Í þessu verkefni gef ég mér því ákveðnar 

forsendur hvað þetta varðar. Mæliblað fékk ég fá Reykjavíkurborg og afstöðumynd á Cad frá 

Tripoli nýtti ég mér sem lóðaruppdrátt eftir að hafa borið saman við mæliblað. Ég fékk 

afhentan fyrirspurnarlista frá þátttakendum samkeppninnar og svörum samkeppnisstjóra  

sem nýttist vel í þarfagreiningu fyrir verkkaupa.  

2.2 Þarfagreining 
Ég reyndi að ná tali af og fá fund með formanni Félags íslenskra múslima en án árangurs. 

Einhvern ramma varð að setja í upphafi varðandi kröfur verkkaupa. Markmið, óskir og 

annað sem moskan ætti að uppfylla. Þessar forsendur gef ég mér að einhverju leiti en þó í 

samráði við leiðbeinendur námsins og styðst ég einnig við fyrirspurnarlista þátttakenda 

samkeppninnar þar sem það á við. Ég rammaði verkið inn og gerði áætlun þar sem fram komu 

ýmis atriði sem settu ákveðin viðmið sem stefna ætti að. Gera þurfti ráð fyrir fjölda gesta 

þegar ákvarðanir varðandi brunavarnir, rýmisgreiningu, fjölda salerna og loftræsingu voru 

teknar svo fátt er sé nefnt. Helstu viðmiðin voru að í moskunni væru að meðaltali um 30 gestir 

við hverja bænarstund og allt að 100 gestir við sérstök tilefni. Þessar forsendur eru áætlaðar. 

Einnig þurfti að huga að kynjaskiptingu, taka ákvörðun um hvort bæta ætti kallturni við 
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bygginguna og hækkaða salarhæð í bænarsal án þess að fara yfir uppgefna hámarkhæð 

deiliskipulags. Þá er kveðið á um fullbúið eldhús og starfsmannaaðstöðu, en ég hafði alveg 

autt blað að vinna með varðandi kjallarann. Gert var ráð fyrir að loftahæðir væru yfir 

lágmarksákvæðum byggingarreglugerðar til að auka gæði byggingarinnar, þrátt fyrir faldar 

lagnaleiðir í niðurteknum loftum. 

2.3 Áskoranir 
Helstu áskoranir í þessu verkefni eru að leysa hnútpunkta tengdu burðarþoli. Upprunalegur 

hönnuður teiknaði steypt valmaþak með u.þ.b. 8° halla og var þakið hálfpartinn speglað í 

loftinu, eða öfugur valmi að innan sem loft. Þetta þýddi að steypa væri 1.7 metri á þykkt þar 

sem valmarnir mætast og þyngdin í henni eftir því. Þetta yrði erfitt að framkvæma sér í lagi 

þar sem bænarsalur á efri hæð er 170m² opið rými og því ekki mikið um burðarveggi. Önnur 

burðarþolsleg áskorun var skuggafronturinn sem liggur meðfram bundinni byggingarlínu og 

að austanverðum reitnum.  Hann er u.þ.b 50 metra langur, 315 m² veggur sem situr eingöngu 

á tveim súlum þegar hér er komið við sögu.  

Einnig kom það fljótt í ljós að það yrði ærið verkefni að koma öllum þessum rýmum fyrir í þeim 

stærðum og fjölda sem verkkaupi óskaði í bygginguna og láta hana standast allar reglugerðir 

og stærðir er varða algilda hönnun. Endurskipuleggja þurfti öll salerni og lyftu ásamt göngum 

og öðrum svæðum. 

3. Forhönnun 
Í þessum fasa hefst mikilvægasta vinnan. Það þurfti að fara yfir planlausnir og húsið í heild, lið 

fyrir lið og aðlaga að reglugerðum og óskum verkkaupa ásamt því að skissa og teikna lausnir 

eða hugmyndir á ýmsum byggingarhlutum. Ef farið er vel í greiningarvinnu verður 

eftirleikurinn auðveldari og góð forhönnun kemur í veg fyrir árekstra og óvæntar uppákomur 

á seinni stigum verkefnisins. Þegar þessum mikilvæga fasa er lokið þá hefst hin almenna 

teiknivinna og þar á ekkert ávænt að koma uppá hafi rétt verið staðið að verki í forhönnuninni. 

Hér útlista ég og fer stuttlega yfir hverja greiningu og ákvarðanir sem teknar voru í þessum 

fasa. 

3.1 Rýmisgreining 
Ég reyndi eftir fremsta magni að hrófla ekki óhóflega mikið við upprunalegri hönnun 

planlausna, en það var ýmislegt sem gekk ekki upp með tilliti til brunavarna og reglugerðum 

er varða algilda hönnun. Eins og fram kom hér að ofan þá fékk ég ekki fund með formanni 



BF LOK1010                                                                                                                                                        Ólafur D Helgason 
Lokaverkefni, 2017-3                                                                                                                                                       Haustönn 2017 

4 
 

Félags íslenskra múslima svo ég lét mér fyrirspurnarblað keppanda samkeppninnar nægja 

hvað varðaði kröfur verkkaupa og reyndi eftir fremsta megni að framfylgja þeim, en þó ekki 

ef þær brutu í bága við reglugerðir eða góðar venjur. 

3.1.1 Salerni 
Í svörum aðstandenda samkeppninnar kom margt óraunhæft fram og raunar sumt 

ómögulegt, t.a.m. 20 kynjaskipt salerni þar af 2 fyrir hreyfihamlaða á 30 m². Sjá mátti á 

samkeppnisgögnum að Tripoli höfðu reynt að koma fyrir 12 básum á 32 m² og einu salerni 

fyrir hreyfihamlaða á 4 m² en það gekk hvorugt upp með tilliti til 6.8.3 gr, byggingareglugerðar 

nr. 112/2012 um algilda hönnun snyrtinga og baðherbergja, né þá 6.8.4 gr, sömu laga. Þá skal 

bent á það hér að salernis básar þykja ekki góðar venjur samkvæmt byggingarreglugerð 

112/2012, en í grein 6.8.4 um gerð snyrtinga í samkomuhúsum segir: „Veggir skulu að jafnaði 

þannig frágengnir að hvorki sé bil við gólf né við frágengið loft rýmisins.“ 

Samkvæmt töflu 6.06 í byggingarreglugerð skal fjöldi salerna og handlauga vera 3 stk. fyrir 

hverja 55 gesti og skal hvoru fjölgað um 1 stk fyrir hverja 25 byrjaða gestafjölgun. Ég taldi því 

7 salerni á 1. hæð og þar af 1 ætlað hreyfihömluðum vera nægjanlegan fjölda. Þannig var hægt 

að standast allar reglugerðir varðandi umferðaleiðir og ganga, ásamt kröfum til algildrar 

hönnunar. Þá eru 3 salerni á 2. hæð þar af eitt ætlað hreyfihömluðum og einnig er salerni í 

kjallara hússins ætlað starfsmönnum. Eins og gefur að skilja breyttist grunnplanið töluvert við 

þessar lagæringar, en það varð að hafa það. Salernismál stóðust nú byggingarreglugerð. 

3.1.2 Lyfta 
Meginreglan er sú að minnst ein lyfta skuli vera í öllum byggingum sem eru tvær eða fleiri 

hæðir og hýsa opinbera starfsemi, hótel, samkomuhús, veitingastaði eða annað 

þjónustuhúsnæði. (m.v.s. gr, 6.4.12 mgr.4). Búið var að koma lyftu fyrir í anddyri 

byggingarinnar sem þjónaði almenningi en var líka opinn inn í eldhúsið og gat því nýst sem 

vörulyfta. Vandamálið var hinsvegar að innangengt var í lyftuna á hlið frá anddyrinu og gat því 

lyftan ekki þjónað tilgangi sínum til sjúkraflutninga. Þar fyrir utan fann ég ekki einn einasta 

framleiðanda sem kannaðist við lyftur sem innangengnar voru bæði að hlið og að aftanverðu. 

Þess í stað færði ég lyftuna lengra inn í eldhúsið og leysti þar með kröfu í reglugerð sem segir 

að hindrunarlaust athafnasvæði fyrir hjólastóla og sjúkraflutninga framan við lyftu skuli vera 

minnst 1,80 m að breidd meðfram lyftudyrum og lengd þess minnst 2,00 m. (msv. Gr 6.4.12). 



BF LOK1010                                                                                                                                                        Ólafur D Helgason 
Lokaverkefni, 2017-3                                                                                                                                                       Haustönn 2017 

5 
 

Gæta þarf að því að lyftan þarf ekki aðeins að rúma sjúkrarúm, heldur þarf að vera hægt að 

koma sjúkrarúminu vandræðalaust inn í lyftuna. 

3.1.3 Stigar, tröppur og stigapallar 
Á grunnmyndum sem mér voru afhentar mátti sjá stiga á vinstri hönd þegar gengið er inn um 

anddyrið. Ég geri ráð fyrir því að sá stigi liggi niður í kjallara sem ég hafði engar teikningar af. 

Það var margt að athuga við þennan stiga, bæði aðkomu, stærð og lengd. Eins tel ég það alveg 

pottþétt að tröppuformúlan hafi ekki gengið upp miðað við bratta stigans ef tekið er mið af 

salarhæð 1. og 2 hæðar. Einnig var vöntun á hvíldarpalli, en í reglugerð mvs segir: „Í byggingu 

sem almenningur hefur aðgang að skal hafa hvíldarpall í miðri hæð stiga. Mesta heimila hæð 

stiga í slíkum byggingum án hvíldarpalls er 2,0 m. Hvíldarpallur skal vera jafnbreiður stiganum 

sem hann er í og a.m.k. 1,30 m langur“.  

3.1.4 Önnur atriði rýmisgreiningar 
Rýmisgreiningin er mikilvæg greining og ávalt ein af þeim fyrstu sem ég byrja á. Mér þykir gott 

að keyra hana saman við burðarþolsgreiningar og lagnagreiningar, en oft þarf að meta 

staðsetningu á t.d. burðarveggjum og hafi gólfplatna og þaksperra samhliða rýmisgreinungu. 

Þá má ekki vanmeta pláss sem fer í lagnir og loftræsingu, eða kröfur um breidd gangrýma með 

tilliti til brunavarna svo fátt eitt sé nefnt. 

Rýmisgreiningu ásamt fundagerðum frá fundum með Þormóði Sveinssyni, arkitekt má sjá  

í viðauka II 

3.2 Brunagreining 
Ég naut aðstoðar Guðmundar Gunnarssonar, fagstjóra eldvarna hjá Mannvirkjastofnun við 

gerð brunagreiningar og hönnunar brunavarna. Einnig studdist ég við kafla 9 í 

byggingarreglugerð 112/2012. Mannvirkið staðset ég í notkunarflokk 2. Mannvirki eða rými 

þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman. Ekki er gert ráð fyrir að fólk gisti innan 

mannvirkisins. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt nægjanlega kunnugt umhverfinu til að 

þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt 

svæði við eldsvoða. 

Það sem kannski helst ber að nefna hér er að ákvörðun var tekin um að grafa jarðveg frá 

kjallara að sunnanverðu húsinu til að koma fyrir björgunaropi og bæta við neyðarútgangi á 

bænarsal á 2. hæð, ásamt svölum og stálstiga.  
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Brunagreiningu ásamt fundagerðum frá fundi með Guðmundi Gunnarssyni má sjá í viðauka 

II. Brunahönnun má sjá í byggingarlýsingu aðaluppdrátta. Viðauka III 

3.3 Burðarþolsgreining 
Burðarþolsgreining er unnin í nánu samstarfi við Eyþór Rafn Þórhallsson. 

Byggingarverkfræðing og dósent við Háskóla Reykjavíkur. 

3.3.1 Milligólf 
Byggingin er uppbyggð þannig að suður og vesturhliðar eru staðsteyptir veggir og norður og 

austurhliðar stálgrindarhús. Mín fyrsta hugmynd var að notast við forspenntar holrúmsplötur 

sem milligólf og risrifjaplötur í þak. Eftir létta útreikninga og flettingar í gegnum teknisk ståbi 

Komumst við að því að Trapízuplötur með steypulagi væri vænlegri kostur í þessu verkefni. 

Milligólfin eru þannig uppbyggð að I stálbitar 305x127x37 mm. eru ýmist soðnir á 250x300mm 

RHS bita stálgrindarinnar eða platta ísteypta í útveggi allan úthringinn. Sömu I bitar liggja svo 

þvert eftir húsinu með 2800mm millibili og er þeim haldið uppi með RHS bitum sem faldir eru 

í burðarveggjum. Á bitana eru lagðar trapízuplötur með „stöddum“ og 180mm steypulagi.  

Sér greiningu um Stálgrindur og súlur ásamt útreikningum og tækniblöðum má sjá í viðauka 

II 

3.3.2 Þak 
Ég kom inn á það í kaflanum hér að ofan um frumhönnun, að hönnuðir samkeppnisgagna hafi 

verið stórhuga varðandi útlit og gerð þaks. Ég viðraði þá hugmynd við þá að hafa grænt torfþak 

á byggingunni en sú hugmynd fékk ekki góðan hljómgrunn. Ég ræddi þetta þak við flesta mína 

leiðbeinendur í háskólanum og allir voru mér sammála að þetta væri ekki hægt að 

framkvæma. Mögulega væri hægt að „falsa“ útlitið í loftinu með einhverri grind og klæða svo, 

en þó svo það yrði gert myndi steypt valmaþak aldrei bera sig sjálft. Það er ekki gert ráð fyrir 

neinum burði í þakinu sjálfu í hönnun byggingarinnar nema frá útveggjum þar sem 2. hæð er 

að mestu opið rými. Risrifjaplötur eru svo þakplötur sem henta vel þar sem spanna á stór höf, 

allt að 27 m. Aftur á móti eru risrifjaplötur þykkastar í miðjunni (900 mm) og halla í sitt hvora 

áttina um 1/40. Ég var að sækjast eftir valmaþaki með 8° halla. Svo það gekk ekki. Fallist var á 

að notast við 400mm límtrésbita og byggja upp hefðbundið valmaþak úr timbri. Var þessi leið 

farin til að halda í hugmyndir Tripoli um útlit byggingarinnar að utanverðu að einhverju leiti. 
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Nánari útlistun á uppbygginu þaks má sjá í byggingarlýsingu og teikningu (27).4.11 í 

séruppdráttum. Viðauka III 

3.3.3 Útveggir 
Steyptir útveggir sunnan og vestan eru járnbentir, sjónsteypir veggir byggðir upp með 220mm 

burðarvirki, 75mm plasteinangrun og 80mm veðurkápu. Notast verður við aðferð sem ég hef 

oft heyrt kallaða „skagfirsku leiðina“ sem eru í raun bara staðsteyptir veggir með innsteyptri 

einangrun.  

Innri hluti veggsins er hugsaður sem aðalburður veggjanna. Inn á milli steyptu eininganna 

kemur svo plasteinangrun (E. Polystyrene), Ekki er mælst til að nota steinull því borðið hefur 

á því að vatn úr steypunni safnist fyrir í ullunni og getur það rýrt einangrunargildi og valdið 

frostskemmdum. Ytri hluti veggjarins er steyptur utan á einangrun. Þessi hluti veggjarins er í 

rauninni bara hugsaður sem veðurkápa og reiknast í raun þannig að það er ekkert álag sem 

verkar á hana nema frá hitabreytingum og eigin þyngd. Einangrunin er svo ýmist þynnt eða 

fjarlægð í kringum göt og op til að fá festingu fyrir hurðar og glugga. Þá er í sumum tilfellum 

gert ráð fyrir ísteyptum nælonklossa eins og sjá má á deililausnum í séruppdráttum. 

Aðferðafræði við uppsteypu á þessum einingum er frekar sérstök og fékk ég því aðstoð frá 

Einar Ólafssyni. Byggingarverkfræðingi hjá Friðriki Jónssyni ehf. Byggingarverktökum sem hafa 

notast við þessa aðferð með góðum árangri í fjölda verkefna. Einar útlistaði fyrir mér í 

smáatriðum hvernig þeir hafa verið að vinna þessa veggi og fer ég hér stuttlega yfir helstu 

atriði. 

Oftast þegar þessi aðferð er farin hefur veðurkápa og burðarveggur verið steypt upp samtímis. 

Byrjað er á því að slá upp ytrabyrði (veðurkápa). Öllum mótum fyrir hurða- og gluggagöt komið 

fyrir ásamt nælonklossum til festingar á gluggum og hurðum seinna meir. Járn í veðurkápur 

er því næst bundið. Næst er teinum sem festa steypumót saman komið fyrir. Á teinana er 

komið fyrir kónum, rörum og krossviðarplötum sem „stilla“ veggþykktir. Einnig halda teinarnir 

einangruninni á réttum stað fyrir ofan glugga. Næst er einangrun í veggina komið fyrir, oftast 

er svo blikkskúffum og plötum komið fyrir á hornum og í kringum göt til að styrkja samskeyti 

og stífa einangrun af. Þá er plötum, kónum og rörum komið fyrir innan á einangruninni. Þar á 

eftir er burðarveggur járnabundinn og loks er slegið upp innrabyrði. 
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3.3.4 Skuggafrontur 
Skuggafrontur er einnig staðsteyptur 235mm veggur sem haldið er uppi með tengingu við 

útvegg og stendur á tveim 1000 mm. þykkum súlum. Þykktin á frontinum eins og útveggnum 

er engin tilviljun, en hún er valin með það til hliðsjónar að hægt sé að járnabinda frontinn 

heilann við útveggi og steypta samtímis og aðra útveggi. Er þetta gert til að losna við plötuskil 

og til að fá góðan stuðning úr voldugum útveggjum byggingarinnar. Hafa þurfti í huga 

lágmarks steypuhulu k20 járnabindingar og að hreinlega væri pláss fyrir víbrator á milli 

járnagrindar við ílögn steypunnar. (sjá nánar á teikningu (31).5.01 og (18).5.04 í 

séruppdráttum). 

Burðarþolsgreiningu ásamt útreikningum, tækniblöðum og fundagerðum frá fundum með 

Eyþóri Rafni Þórhallssyni má sjá í viðauka II 

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

heimsótti ég Ólaf Daníelsson, fagstjóra hljóðvistarsviðs EFLU verkfræðistofu og fékk hjá 

honum góð ráð. Byggingin er staðsett í flokk C í ÍST 45:2011. Ég fer yfir viðeigandi töflur í 

staðlinum og merki lágmarkskröfur inná hvert rými í grunnmyndum og sniði. Þegar ég hef 

útlistað allar lágmarkskröfur byggingarinnar til hljóðvistar tek ég til við að reyna að framfylgja 

þeim og leysa. Hér útlista ég helstu lausnir á vandamálum tengdum ómtíma, 

lofthljóðeinangrun, hljóðeinangrunargildi milli rýma og höggljóðs svo fátt eitt sé nefnt. 

3.4.1 Lofthljóðeinangrun 
Samkvæmt ÍST 45:2011 er hámarkið 48 dB en hér skal taka tillit til lofthljóðaeinangrunar við 

tíðni undir 100 Hz og einnig er tillit tekið til frávika við einstaka tíðni með því að nota 

breytitöluna fyrir tíðnirofið og er þá bætt við ´ .  Þar sem tillit er tekið til þessa í 

lofthljóðaeinangrun skal lækka gildið í flokki C í töflu 1 um 2 dB og endum við því í 46 dB.  

Til að koma í veg fyrir að hljóð berist í gegnum eða með gólfplötu og geisli þar út hljóði, skal 

setja gólfhitaeinangrun sem er sérstaklega hönnuð til að veita góða hljóðvist og 

jafnframt skal setja útveggjaborða alls staðar þar sem gólfplata og veggur mætast til að slíta í 

sundur hugsanlega hjáleiðslu þar. Leiðarar fyrir gifsveggi skulu vera með filt púða undir þeim. 

Gæta skal að hljóð berist ekki með loftstokkum og skal því setja hljóðgildrur á loftræstiútsog. 

Til að koma í veg fyrir hljóðleka á milli hæða skulu allar lagnir sem ganga á milli 

hæða vera einangraðar og í frárennsli skal nota hljóðeinangrandi plaströr. Allar lagnir skulu 
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vera þar að auki með annað hvort innveggja einangrun eða þykkveggja einangrunahólkum 

eftir því sem við á. Rennslishraði í neysluvatnslögnum má ekki fara yfir 2,0 m/s og í 

hitakerfum má hann ekki fara yfir 0,5 m/s skv. ÍST 67 og ÍST 68. 

3.4.2 Högghljóðeinangrun 
Högghljóðaeinangrun berst aðallega í rými sem eru fyrir neðan rýmið sem hljóðið berst frá en 

þau geta þó borist lárétt á milli rýma með hjáleiðslu. Því hærra gildi sem mælist því lélegri er 

einangrunin. 

Undirlag fyrir gólfefni skal vera 19 db. 66mm flotefni er ofan á gólfhitalögnum en einangrun 

fyrir gólfhita er með 55dB hljóðeinangrun skv. , og 37 dB skv. ∆  einangrun hefur verið 

prófuð í samræmi við EN ISO 717-2 og EN ISO 140-6 (hljóðprófanir eru gerðar án gólfefna á 

steypt gólf) Gólfefni skulu að öllu jöfnu vera parket en votrými skulu vera með flísum.  

Flötur í sendirými verður fyrir höggbylgju sem leiðir yfir til móttökurýmis. Með því að nota 

polyethylene útveggjaborða er verulega dregið úr þeim hljóðum sem kunna að berist í 

gegnum gólf og veggfleti í formi hjáleiðslu. Útveggja borði skal vera í samræmi við EN 1264-4. 

3.4.3 Ómtími 
Ómtími er sá tími sem tekur hljóðstigið í rými að falla um 60 dB.  

Klæða skal hljóðísogsplötur í öll loft með einkunn EN ISO 354:  

-12mm 0,80 -15mm 0,90 flokkur A. 

3.4.4 Hljóðuppsprettur 
Samkvæmt DIN 4109 eru kröfurnar um hljóðkröfur í frárennsli einungis 30 dB(A). Til að ná 

góðri hljóðvist með frárennsliskerfi þarf að passa upp á tvö megin atriði, efnisborin hljóð og 

hljóðborin hljóð. Vörn gegn hljóðbornum hljóðum fæst með því að nota þykkveggja 

hljóðeinangrandi frárennslisrör og sérstaklega skal nota fittings sem er þykktur á þeim stað 

þar sem mesta rennslishljóðið heyrist, þar sem rörið liggur lárétt undir stamma er gjarnan 

mesta hættan. Vörn gegn efnisbornum hljóðum fæst með því að nota þar til gert festingakerfi 

sem lýsir sér þannig að festingin sem er fest í vegginn klemmist ekki þétt utan um rörið heldur 

er rörið laust í festingunni, á rörið er aftur á móti sett klemma sem liggur á festingunni. Ekki 

er nóg að nota eingöngu þessi hljóðeinangruðu rör heldur þarf að nota þau rétt, gæta þess 

að nota einangrun alls staðar þar sem rör gengur í gegnum steyptan vegg eða ílögn og gæta 

skal þess að rör endanum sé ekki stungið alla leiðina inn í múffuna, rörið þarf að hafa smá 
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svæði enda þenst rörið út við hita Þar sem gólfniðurföll fara í gegnum gólfplötu skal gæta þess 

að einangrun sé undir og að frárennslisrörin séu einangruð alla leið að niðurfallinu. 

Nota skal vönduð blöndunartæki sem eru með vönduðum keramik eða vax hitastilli sem eru 

með VA vottun og skapa góða hljóðvist. Blöndunartæki skulu vera í flokki 1 og með 

mjúklokun og vönduðum einstreymislokum. 

Hljóðgreiningu ásamt skýrslu, tækniblöðum og fundagerðum frá fundi með Ólafi Daníelssyni 

má sjá í viðauka II 

3.5 Orkurammi 
Við útreikninga á leiðnitapi byggingarhluta og orkunýtingu var notað Excel skjal útgefið af 

Mannvirkjastofnun (Orkurammi útg. 1.0). Niðurstöður sýndu að allir byggingahlutar uppfylltu 

kröfur byggingareglugerðar og að leiðnitap á fermetra gólfs er 0,67 W/m² °C og vegið meðaltal 

útveggja er 0,85 W/m² °C.  

Orkuramma má sjá í viðaukum II, sem og byggingarlýsingu aðaluppdrátta. Viðaukum III 

3.6 Lagnagreiningar 
Lagnagreiningin er unnin undir handleiðslu Karls Hákonar Karlssonar. Tæknifræðings og 

framkvæmdarstjóra Blikksmiðarins ehf. Þessari greiningu skipti ég í 3 flokka sem eru 

neysluvatn og hiti, loftræsing og svo frárennsli. Hér að neðan ræði ég stuttlega um hverja 

greiningu, 

3.6.1 Loftræsing 
Það er ekki ætlun mín að hanna loftræstikerfi fyrir bygginguna, en ég geri samt áætlun um 

mögulega loftræsihönnun og styðst þá við kafla 10.2 í byggingarreglugerð. Ég reikna út stærðir 

á rörum og hef þær til hliðsjónar við hönnun hússins svo sannreynt er að pláss sé fyrir 

loftræsingu og lagnir. Þá var einnig tekið tillit til 6.12.3. gr. í byggingareglugerð um klefa fyrir 

loftræsitæki í rýmisgreiningu. Útkoma loftræsigreiningar er í meginatriðum þessi: Grunnflötur 

hverrar hæðar er ca 370m2. Innblásið magn fersklofts á hæð skal vera uþb. 130 l/s. Loftræsirör 

ferðast um í 60 cm niðurteknu lofti.  Varmaskiptadæla er í kjallara og lagnastokkur gengur upp 

í vesturenda hússins. Loftræsing leggst í lagnastokk frá kjallara og ferðast um niðurtekið loft.  

Reglugerðin segir 7 l/s per manneskju, eða 0,35l/s Per m2. 

Magn fersklofts skal vera 0,35 l/s á m² heildargólfflatar. 
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Útsog úr baðherbergi: 15 l/s. Útsog úr minni snyrtingum: 10 l/s 

Loftræsigreiningu ásamt útreikningum,teikningum og fundagerðum frá fundum með Karli 

Hákoni Karlssyni má sjá í viðauka II. 

 

3.6.2 Neysluvatn og hiti 
Neysluvatns-, miðstöðva- og frárennslislagnir eru lagðar í lagnaveggjum. Lagnir ferðast svo í 

niðurteknum loftum á öllum hæðum að inntaksherbergi þaðan sem þær fara á töppunarstaði.   

Öll íverurými svo sem skrifstofur, kennslu- og kaffistofur  verða hituð upp með ofnakerfi. Salir 

1. og 2. hæðar eru hitaðir upp með loftræsingu, anddyri, yfirhafnir og votrými 1. hæðar með 

gólfhita. Loftræstiklefa er komið fyrir í tæknirými hjá inntaksrými í kjallara. Frá honum berast 

innblásturs- og útsogsrör til þeirra rýma sem þess þurfa. 

Neysluvatns og hitagreiningu ásamt teikningum og fundagerðum frá fundum með Karli 

Hákoni Karlssyni má sjá í viðauka II. 

 

3.6.3 Frárennsli 
Ég gerði ráð fyrir tvöföldu dreni við niðurgrafinn kjallara eins og sjá má í greiningum. Gólfkóti 

kjallara er 14,7 m.y.s og er hæsti punktur drenlagnar 14,2 m.y.s. Kóti brunns sem staðsettur 

er suðvestan við húsið er 13,5 og fall drenlagnar er því 15‰. Golfkóti 1. hæðar er 18.2 m.y.s 

og hæsti kóti drenlagnar er 17.0 m.y.s. Kóti brunns er sem fyrr 13.0 m.y.s en þó með viðkomu 

í fallbrunn fyrir efra dren.  Frárennslislagnir fara styðstu leið út og í brunn, með viðkomu í 

fallbrunn. Fall skolplagnar er 20‰. Fallið er reiknað sem DeltaY/DeltaX. Eða mismunur 

hæðarkóta deilt með Lengd. Þakniðurföll fara í drenlögn sem liggur hringinn í kringum húsið 

og þaðan í brunn. 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. 

Frárennslisgreiningu ásamt teikningum, útreikningum og fundagerðum frá fundum með Karli 

Hákoni Karlssyni má sjá í viðauka II. 
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3.7 Byggingarhlutagreining 
Byggingarhlutagreining snýst um að taka ákvörðun um hvernig hinir ýmsu byggingarhlutar 

skulu byggðir upp og ákveða efnisval, svo sem glugga og veggjagerðir. Byggingarhlutar eru 

settir í töflu og lausnum eða efnisvali gefin umsögn miðað við kröfur sem gerðar eru til þeirra. 

Umsögn er byggð á hlutfalli milli krafna og raungildis. Kröfur geta verið allt frá kostnaði til 

framkvæmdar og viðhalds svo eitthvað sé nefnt. Hver krafa hefur sitt prósentuvægi og 

samanlagt eru þær 100%. Þessum kröfum er svo gefin einkunn og sú lausn sem hlýtur hæstu 

einkunn, verður oftast fyrir valinu. Við höfum oft sagt að þessi tafla eigi ekki að ljúga, en þó 

hefur álit hönnuðar 20% vægi í lokaniðurstöðu. 

Efnisval og helstu lausnir sem settar voru í þessa greiningu voru eftirtalið: 

3.7.1 Loftræsikerfi 
Varmaendurvinnsla frá votrýmum og eldhúsi. 
Einkunn: 7,4 
Samantekt: Góður kostur, þarf bara eitt element. Mælt með af Karli Hákoni. 

Comact unit fyrir hvert rými. 
Einkunn: 6,1 
Samantekt: Ágætur kostur, þó þarf miklar lagnaleiðir innan rýmis. Gerist ekki þörf á þessu. 

Innloftun og útloftun frá hverju rými. 
Einkunn: 8,6 
Samantek: Ekki góð varmanýting. ULA rörin frá Lindab sjá til þess að alltaf kemur ferskt loft 
inn í bygginguna og kemur þar að leiðandi einnig í veg fyrir að undirþrýstingur myndist í 
húsinu. 

3.7.2 Útveggjaklæðning 
Flísakerfi á álkerfi. 
Einkunn: 8,1 
Samantekt: Fínn kostur. Fallegur og sígildur. Stangast þó á við hugmyndir upprunalegs 
hönnuðar. 

Múrkerfi. 
Einkunn: 8,3. 
Samantekt: Fínn kostur. Væri hægt að fá náttúrulega útlitið á bygginguna sem leitast er eftir 
og góða einangrun. 

Sjónsteypa. (Skagfirska leiðin). 
Einkunn: 8,9. 
Samantekt: Góður kostur. Allir útveggir og frontur verða steyptir í heilu lagi til að fá ekki 
plötuskil (Eyþór). Burðarveggur verður 220mm. Einangrun 75mm og veðurkápa 80mm. 
Samtals 375mm. Steypt verður í heilu lagi og steypu helt beggja vegna einangrunar. 
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3.7.3 Gluggar 
Álgluggar. 
Einkunn: 6,5 
Samantekt: Ágætur kostur, þó hátt verð og verra einangrunargildi en í áltré gluggum. Leytast 
verður eftir að hafa bygginuna viðhaldslitla. 

Ál/trégluggar. 
Einkunn: 6,5 
Samantekt: Góður kostur. Hátt einangrunargildi og þokkalegt verð, smekklegir gluggar með 
lítið viðhald. Þó meira viðhald en í álgluggum. 

Plastgluggar. 
Einkunn: 5,55 
Samantekt: Sæmilegur kostur, lélegt einangrunargildi og ósmekklegt útlit. Verða ekki fyrir 
valinu. 

Trégluggar. 
Einkunn: 5,45 
Samantekt: Ágætur kostur en verða ekki fyrir valinu að sökum mikills viðhalds. 

3.7.4 Burðarkerfi þaks 
Risrifjaplötur 
Einkunn: 8,2 
Samantekt: Náum max hafi án þess að þurfa stoðir og súlur í mitt hús. En erfitt getur verið 
að ná ákjósanlegri gráðu á þak. 

Límtrésbitar 
Einkunn: 8,6 
Samantekt: Ákjósanlegur kostur fyrir minni hús þar sem óskað er eftir að sleppa algjörlega 
súlum og stoðum 

3.7.5 Innveggir 
Hlaðnir veggir 
Einkunn: 7.4 
Samantekt: Góður kostur. Litil sem engin hætta á rakaskemmdum. 

Gifsveggir með blikkgrind 
Einkunn: 7.4 
Samantekt: Góður, ódýr og fljótlegur kostur. Viljum samt helst sleppa við gifsið. 

Gifsveggir með trégrind 
Einkunn: 5,8 
Samantekt: Ágætur kostur. Góð hljóðeinangrun. En viljum ekki timburvegg 

3.7.6 Hitakerfi 
Ofnakerfi 
Einkunn: 6.4 
Samantekt: Ágætur kostur, þó léleg nýting á varma. Hentar vel í skrifstofur og íverurými. 
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Gólfhiti 
Einkunn: 6.5 
Samantekt: Góður kostur, jöfn hitadreifing hentar vel í votrými og anddyri neðri hæðar. 
Léleg svörun. 

Loftræsing með varmaendurvinnslu 
Einkunn: 6.5 
Samantekt: Fínn kostur með varmaskiptabúnaði fyrir sali efri hæðar og bókasafn. þar sem 
ekki er pláss fyrir ofna. 

Byggingarhlutagreiningu í heild má sjá í viðauka II. 

4. Aðaluppdrættir 
Að lokinni forhönnun voru aðaluppdrættir unnir og gefnir út.  

4.1 Teikningar 
 

SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 

      
(99) 1.00 Afstöðumynd / Byggingarlýsing 1:500 A1 23-10-17 
(99) 1.01 Lóðauppdráttur 1:200 A1 23-10-17 
(99) 1.02 Grunnmynd Kjallari 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.03 Grunnmynd 1. hæð 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.04 Grunnmynd 2. hæð 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.05 Sneiðingar 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.06 Ásýndir Norður-Suður 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.07 Ásýndir Austur-Vestur 1:100 A1 23-10-17 
(F) 1.08 Skráningartafla 1:1 A1 23-10-17 

      
Afstöðumynd í mælikvarða 1:500, yfirlitsmynd í mælikvarða 1:200 sem sýnir vel 

lóðarfyrirkomulag og grunn-, snið-, og útlitsmyndir í mælikvarða 1:100.  

Aðaluppdrætti í heild ásamt skráningartöflu má sjá í viðauka II. 

4.2 Byggingarlýsing 
a. Almennt 

Götuheiti:Suðurlandsbraut 79 

Landnúmer: 222542 

Staðgreinir: 0-1-1473303 

Til stendur að reisa samkomuhús fyrir Félag Íslenskara múslima. Um er að ræða einn 

matshluta. Byggingin er hönnuð í samræmi við kröfur sem gilda um algilda hönnun sem gilda 
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fyrir þá starfsemi sem byggingin er ætluð fyrir. Aðalinngangur byggingarinnar er á norðurenda 

hússins. Húsið stendur á 1601m² lóð. Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hafa 

hlotið staðfestu tilnefnds aðila á samræmingu eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í 

Mannvirkjalögum. Byggingin hefur ekki farið í formlega brunatæknilega hönnun.  

b. Starfsemi og notkun 

Félag Íslenskara múslima mun starfrækja mosku í húsinu. Undir venjulegum kringumstæðum 

er mannfjöldi í byggingu hverju sinni áætlaður um 30 manns, en við sérstök tilefni allt að 100 

manns. 

c. Helstu stærðir 

Kjallari: 270,1 m² 

1. hæð: 364,6 m² 

2 .hæð: 364,6 m² 

Samtals: 999,3 m² 

d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfall 

Lóðarstærð: 1601 m² 

Nýtingarhlutfall: 0,62 

Bílastæði verða 16 talsins, þar af verða tvö þeirra ætluð hreyfihömluðum. 

e. Burðarvirki 

Sökklar og gólfplata kjallara eru úr járnbentri steinsteypu á burðarhæfu undirlagi. 

Sökklar eru einangraðir að utanverðu með plasteinangrun 100mm. Einangrað er undir 

botnplötu með 100mm plasteinangrun. Megin burðarvirki hússins er úr stáli. En þó eru 

útveggir suður og vesturhliðar járnbent steypa, sem og bitar yfir glerveggjum. Þessum bitum 

er haldið uppi með RHS Súlum 300x250 milli gluggakarma. Milligólf á milli hæða eru 180mm 

berandi trapísuplötur með ásteypulagi sem liggja á 305x127x37 stálbitum. Stálbitum er svo 

haldið uppi með  RHS Súlum 300x250. Útveggir sunnan og vestan eru járnbentir, sjónsteypir 

veggir byggðir upp með 220mm burðarvirki - 75mm plasteinangrun – 80mm veðurkápu. 

Samtals: 375 mm. Í þaki eru berandi límtrésbitar festir á megin burðarbita yfir glervegg og 

útveggi. Þak er lektað þak, klætt með tommu borðum og EPDM dúk. Einangraðir er milli 

sperra. Svalir verða steinsteyptar. Frontur er 220mm staðsteypt sjónsteypa járnabundin með 
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20mm bendistáli. Frontur situr á steypum súlum 1300x1300mm. Stigar eru járnbent 

staðsteypa. 

f. Utanhússfrágangur og litaval 

Útveggir hússins að utanverðu verða sjónsteypti. Leitast verður eftir því að fá sem sléttasta 

áferð og verða kónagöt sýnileg. Aðrir útveggir verða álgluggakerfi. Litur grár RAL 7011. 

Þak er berandi límtrésbitar 140x400. Bitar skulu lektaðir og klæddir með tommu borðum og 

því næst álímdur grár EPDM dúkur.  Þakklæðningar í flokki T .Upphengd loft verða úr A-efnum. 

Gluggar: Allir gluggar eru álgluggar. Gler er flotgler, tvöfalt einangrunargler með gasfylltu bili. 

Vegið U- gildi glugga skal ekki vera meira en 2. Gluggar skulu vera CE vottaðir. Gler skal vera í 

samræmi við byggingarreglugerð og leiðbeiningarblað Rb (31). 121.3 

g. Handrið 

Hæð handriða, handlista og allur frágangur skal uppfylla kröfur byggingarreglugerða nr. 

112/2012 með áorðnum breytingum. 

h. Einangrun og leiðnitap 

Byggingarhluti U-gildi. 

Botnplata á fyllingu 0,30 W/(m²K) 

Útvegg. Tvöfaldur sjónsteypur, með 75mm einangrun á milli. 375mm 0,40 W/(m²K). 

Létt timburþak 0,20 W/(m²K).  

Leiðnitap á fermetra gólfs pr. °C 0,67 W/m² °C.  

Vegið meðaltal útveggja 0,85 W/m² °C.  

Sjá orkuramma í viðaukum. 

i. Innanhússfrágangur 

Allar klæðningar skulu vera í flokki 1. Veggir og plötur milli brunahólfandi rýma skulu uppfylla 

kröfur byggingarreglugerðar um brunamótstöðu og einnig kröfur ÍST 45 um hljóðvist og ekki 

lakari en í flokki C. Allir innveggir, milliplötur og niðurhengd loft skulu uppfylla 

hljóðvistarkröfur byggingarreglugerðar og ÍST 45:2011. 

Innveggir: Steyptir veggir eru 150mm þykkir. Veggirnir uppfylla brunaeiginleika REI-60 og 

hljóðvistarkröfur skv. ÍST:45:2011. Steyptir veggir verða sandspartlaðir og málaðir. Léttir 
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innveggir í almenningsrýmum og rýmum starfsmanna verða hefðbundnir gifsveggir, 70mm 

leiðarar og stoðir úr blikki. 70mm steinullareinangrun á milli stoða. Stoðir eru klæddar með 

einföldu lagi af krossvið og þar yfir einfalt lag af gifsi. Gifsveggir uppfylla EI 60 brunakröfu og 

flokk C um hljóðvist. Veggir votrýma eru byggðir upp eins og gifsveggir, en í stað gifsplata 

munu þær hliðar sem snúa að votrými vera klæddar með sementsbundnum trefjaplötum, 13 

mm þykkum. Lagnaveggir eru eins uppbyggðir og aðrir gifsveggir, en með 150mm blikk 

stoðum og leiðurum. Votrými verða flísalögð. Allir einfaldir léttir innveggir verða einangraðir 

með 70 mm steinullareinangrun til að bæta hljóðvist á vinnustað og allir tvöfaldir veggir með 

2 x 70 mm steinullareinangrun. Til að uppfylla kröfur ÍST 45 um hljóðvist á vinnustað skulu 

veggir vera að hluta til klæddir með hljóðísogsplötum þar sem við á. 

Loft: Á öllum hæðum er hljóðeinangrandi kerfisloft 600x600 klædd í málmgrindarkerfi. 

Bænasalurinn er undanskilinn en þar er 5 metra lofthæð og verða loft klædd með gifsplötum 

á blikkgrind.  

Hurðir: Innihurðar verða spónlagðar með umferðarbreidd að lágmarki 870 mm og 2100 mm 

umferðarhæð. Hurðar að stigahúsum og öðrum flóttaleiðum þar sem fólksfjöldi getur orðið 

100 manns skal hafa 1200 mm umferðarbreidd og 2100 mm umferðarhæð. Innihurðar milli 

EI-60 brunahólfa verða spónlagðar tréhurðar með a.m.k. 30 mínútna brunakröfu. Allar 

brunahólfandi hurðar skulu vera í samræmi við kröfur gildandi byggingarreglugerðar nr.112 

um brunavarnir. Gler í gluggum og hurðum innandyra skulu uppfyllakröfur gildandi 

byggingarreglugerðar nr.112. leiðbeiningarblað Rb (31). 121.3 

j. Kerfisloft 

Á öllum hæðum er hljóðeinangrandi kerfisloft 600x600 klædd í málmgrindarkerfi. Niðurtekin 

loft skulu vera af viðurkenndri gerð og uppfylla bruna og heilbrigðiskröfur. 

k. Lagnir 

Vatn og hiti: Inntaksrými ásamt loftræsiklefa er í kjallara. Húsið verður hitað með blönduðu 

kerfi þ.a.e. lofthitakerfi (loftræsing) og ofnakerfi. Einnig verður gólfhiti í skósvæði, hreinsun 

og salernum. Lagnir ferðast lóðrétt með lagnastokkum sem liggur frá kjallara (inntaksrými). 

Lagnirnar dreifast svo til og frá öðrum rýmum fyrir ofan kerfisloft. Varmaskiptir fyrir 

neysluvatn verður staðsettur við inntök og hámarkshiti neysluvatns inn á kerfið verður 63°C 

og ekki lægri en 60°C. Stýra skal hámarkshita á töppunarstöðum með blöndunarlokum eða 
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hitastýrðum blöndunartækjum eftir því sem við á og fara eftir leiðbeiningum 

byggingarreglugerðar um hámarkshita við töppunarstaði. Neysluvatnslagnir verða úr álpexi 

og hitalagnir úr stáli. Frárennslislagnir fara styðstu leið út og í brunn. Þakniðurföll fara í 

drenlögn sem liggur hringinn í kringum húsið og þaðan í brunn. 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. 

Loftræsing: Húsið verður að hluta til loftræst með vélrænni loftræsingu að stærstum hluta en 

einnig opnanlegum fögum að hluta. Loftræsisamstæður verða staðsettar í tæknirými í kjallara 

og ganga lagnir niður lagnastokk æi vesturenda hússins og dreifast um bygginguna yfir 

niðurteknum loftum.  

l. Brunavarnir 

Notkunarflokkur 2  

Brunasamstæður: Brunahólfun megin brunahólfa er á hæðarskilum og skal vera a.m.k. REI90. 

Flóttaleiðir: Flóttaleiðir eru skv. Teikningu. Allar hurðir flóttaleiða skal vera hægt að opna 

innan frá án lykla eða verkfæra. Aðgangsstýrðar hurðir í flóttaleiðum aflæsast við straumrof 

eða brunaboð. Hámarks göngulengd að útgangi aldrei yfir 30m (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 anddyri byggingar.  

Slökkvitæki: Slökkvitæki eru staðsett á nokkrum völdum stöðum. Hámarks fjarlægð í næsta 

slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 metrar. Slökkvitæki eru sett upp af viðurkenndum 

aðila. Staðsetning slökkvitækja skal merkt með skiltum af hæfilegri stærð. 

Klæðningar: Upphengd loft verða úr A-efnum. Utanhúsklæðningar eru í flokki 1 

Þakklæðningar í flokki T  
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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. Bruna- og reyklokur í loftræsikerfum skulu 

vera með bilunarviðvörun og skulu lokast sjálfvirkt. 

Reyklosun: Settar verða sjálfvirkar reyklúgur í þak hússins sem opnast við boð frá 

viðvörunarkerfi. Reyklosun frá samkomu 1. hæðar og bænarsal verður um glugga og hurðir. 

Aðkoma slökkviliðs: Aðkoma er greið að byggingunni norðanmegin.  

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa: Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á 

brunavarnakerfum hússins. Vatnsúðakerfi er ekki í byggingunni og er sú ákvörðun tekin í 

samráði við brunahönnuð. 

m. Hljóðvistarkröfur 

Hljóðvistarkröfum er fylgt í hönnunargögnum um flokk B skv. Staðlinum ÍST 45:2011. 

n. Öryggisbúnaður 

Í húsinu er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi og innbrotsviðvörun tengt viðurkenndri vaktstöð. 

o. Tækni og vélbúnaður 

Komið verður fyrir einni lyftu af gerðinni OTIS GeN2 Comfort Stærð klefa er 1100x2100cm. 

Burðargeta lyftunnar er 1000kg og hurðarbreidd 900mm. Aðalinngangur ásamt valkvæmum 

inngangi er með sjálfvirkri rennihurð. 

p. Algild hönnun 

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

fyrir alla. Hönnunin tekur mið af núverandi byggingarreglugerð og leiðbeiningarritum 

mannvirkjastofnunar. 

q. Frágangur lóðar 
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Lóðin er grasflötur að mestu leyti. Á norðurhlið eru malbikuð bílastæði með hellulögðum stíg 

að inngangi. Á vesturhlið er hellulagður stígur ætlaður bílum með aðföng. Sérmerkt bílastæði 

eru fyrir fatlaða skv. byggingareglugerð. 

r. Meðhöndlun sorps 

Niðurgrafnir djúpgámar eru á austurenda lóðar. Þar er aðkoma fyrir sorphirðu og flokkun. 

Gámarnir eru tveir. Einn fyrir almennt sorp og annar fyrir pappír. 

4.3 Gögn 
Ýmis önnur gögn þarf að afla og fylla út við gerð aðaluppdrátta. Þar er helst að nefna 

byggingarleyfisumsókn, gátlisti aðaluppdrátta og mæliblað. Einnig höfum við haft það fyrir sið 

í þessu námi að fylla út verk og hönnunarsamninga.  

5. Séruppdrættir og verkteikningar 
Eftir útgáfu aðaluppdrátta eru séruppdrættir gefnir út.  

Séruppdrættir 
SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 

      
(F) 3.00 Teikningaskrá 1:1 A1 25-10-17 

(00) 3.00 Verkstaðateikning 1:200 A1 23-10-17 
(99) 3.01 Grunnmynd kjallari 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.02 Grunnmynd 1. hæð 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.03 Grunnmynd 2. hæð 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.04 Grunnmynd þakplan 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.05 Sniðmyndir AA Þversnið 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.06 Sniðmyndir BB Langsnið 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.07 Sniðmyndir CC Þversnið 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.08 Ásýndir Austur 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.09 Ásýndir Norður 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.10 Ásýndir Suður 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.11 Ásýndir Vestur 1:50 A1 23-10-17 

Hlutateikningar 
SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 

      
(31) 4.01 Gluggar og hurðir 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.02 Glerfrontar norður 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.03 Glerfrontar norð-austur 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.04 Glerfrontar austur 1:20 A1 24-10-17 
(34) 4.05 Snið stigar 1:20 A1 24-10-17 
(34) 4.06 Stálstigi 1:20 A1 24-10-17 
(29) 4.07 Veggjagerðir 1:20 A1 24-10-17 



BF LOK1010                                                                                                                                                        Ólafur D Helgason 
Lokaverkefni, 2017-3                                                                                                                                                       Haustönn 2017 

21 
 

(31) 4.08 Innihurðir 1:20 A1 24-10-17 
(79) 4.09 Innréttingar eldhús 1:20 A1 24-10-17 
(79) 4.10 Innréttingar kaffistofa 1:20 A1 24-10-17 
(27) 4.11 Þaksperrur 1:50 A1 24-10-17 

Deiliteikningar 
SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 
(31) 5.01 Gluggar og útveggir 1:5 A1 25-10-17 
(31) 5.02 Svalir, útveggur, gluggi og gólf 1:5 A1 25-10-17 
(39) 5.03 Þakkantur 1:5 A1 25-10-17 
(18) 5.04 Ló Undirstöður og súlur 1:5 A1 25-10-17 
(18) 5.05 LÁ Undirstöður og súlur 1:5 A1 25-10-17 

 

Séruppdrætti er að finna í viðaukum III. 

 

6. Útboðsgögn 
Eftir að verkteikningar lágu fyrir var komið að því að velja útboðsform. Hér er um 

einkaframkvæmd að ræða og tel ég sjálfur að umfang verksins sé ekki stórt. Einungis eru 

boðnir út kaflar 1 og 7, eða aðstöðusköpun og utanhúsfrágangur. Í ljósi þessa tel ég rétt að 

fara í almennt útboð samkvæmt IST 30 og freista þess að fá gott verð í þetta verkefni. 

Þrautasamt gæti reynst að handvelja marga verktaka í þetta einsog markaðurinn er í dag og 

hætta er á að enn færri tilboð berist. Útboðið verður því auglýst og öllum opið. Til að tryggja 

gæði verksins er hægt að gera kröfur til bjóðanda, eða að lágmarki óska eftir upplýsingum um 

bjóðendur sem til greina kemur að taka tilboðum frá. Til þessara upplýsinga teljast m.a. 

upplýsingar um fjárhag, fyrri verk og helstu yfirmenn og stjórnendur sem koma að verkinu svo 

eitthvað sé nefnt.  

Eins og fyrr segir eru einungis boðnir út kaflar 1 og 7 og fyrir hönd verkkaupa geri ég kostnaðar 

og verkáætlun í þessa verkhluta. Einnig geri ég verklýsingar ásamt tilboðs og magnskrá. Þá 

útbý ég auglýsingu og birti og undirrita samninga, leyfi og umsóknir.  

Útboðsgögn er að finna í viðaukum I á bls. 24 í þessari skýrslu. 

7. Verkbókhald 
Í upphafi annar var útbúin tímaáætlun fyrir hönnun verksins og tímaskýrslur færðar inn 

daglega. Í þessari áætlun var gert ráð við 600 vinnustundum í verkefnið, raunin var sú að 687 

rukkanlegar vinnustundir fóru í verkefnið, sem er 15% meiri vinna en ég gerði ráð fyrir í fyrstu 
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og verður að segjast eins og er að er örlítið meiri skekkja en ég tel ásættanlegt. En þar munaði 

mestu um að sá tími sem fór í forhönnun og deiliteikningar var meiri en ég hefði ætlað mér. 

Að því sögðu þá gerði áætlunin samtals ráð fyrir 75 vinnudögum í dagvinnu og með herkjum 

og mikill yfirvinnu stóðst sú áætlun ásamt dagsetningu lokaskila. Kostnaður hönnuðar og 

útboðs hljóðar uppá 10.222.560kr m/vsk. Allar fundagerðir má sjá í verkbókhaldi. 

Dagbækur, reikninga, fundagerðir og verkáætlanir ásamt öðru er tilheyrir verkbókhaldi er að 

finna í viðauka II 

8. Niðurstaða og samantekt 
Markmið verkefnisins var að fullvinna samkeppnisgögn Tripoli Arkitekta og gefa út 

aðaluppdrætti, séruppdrætti og útboðsgögn ásamt verklýsingum. Upphafsgögn voru ekki 

mikil en gáfu þó ákveðinn grunn til að byggja á. Forhönnunin var stór hluti af þessu verkefni 

og með aðstoð leiðbeinanda og með því að beita þeirri þekkingu og hæfni sem námið hefur 

veitt mér tókst að sigla þessu verkefni heim. Ljóst var að nokkurra breytinga var þörf á 

grunnskipulagi til þess að byggingin gengi upp með tilliti til reglugerða og góðra venja. Ráðast 

þurfti í útreikninga á burðarþoli og gera ráð fyrir kröfum til brunavarna og algildrar hönnunar 

svo fátt eitt sé nefnt. Ég tel þessa hönnun nú full klára til útboðs, enda hefur hún verið unnin 

þannig að hún gangi upp að fullu samkvæmt gildandi reglugerðum. 
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0 ÚTBOÐSLÝSING 

0.0 INNGANGUR 

Félag múslima á Íslandi, hér eftir nefndur verkkaupi, óskar eftir tilboðum í verkið 
Suðurlandsbraut 76. Moskan í Reykjavík. 
Suðurlandsbraut 76. 108 Reykjavík, eins og því er lýst í meðfylgjandi útboðsgögnum.  

0.0.0 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 

Hér er um opið útboð að ræða samkvæmt ÍST-30. 

 

 
ÚTBOÐSYFIRLIT 
 Útboðsgögn afhent bjóðendum             12. desember 2017  
 Kynningarfundur                                    22. desember 2017, kl 11:00  
 Fyrirspurnartíma lýkur                           29. desember 2017, kl 11:00 
 Svarfrestur rennur út                             1. janúar 2018, kl 11:00  
 Opnunartími tilboða                               6. janúar 2018, kl 12:00 
 Undirritun tilboðs                                   7. janúar 2018, kl 12:00 
 Upphaf framkvæmdatíma                     12. janúar 2018 
 Lok framkvæmdatíma                           14. ágúst 2018  
 Tilboðstrygging                                      Skuldbinding tengd undirritun tilboðs 
 Kröfur til bjóðenda                                 Sjá nánar kafla 0.1.0 
 Tafabætur                                             100.000/dag Sjá nánar kafla 0.1.16 
 Verðlagsgrundvöllur                              Verkið verðbætist ekki 
 Frávikstilboð                                          Eru heimiluð Sjá nánar kafla 0.1.8 
 Fylgigögn með tilboði                            1. Tilboðsblað 2. Tilboðsskrá 
 Opnunarstaður tilboða                          Háskólinn í Reykjavík 

 

0.1 ÚTBOÐ 

0.1.0 KRÖFUR TIL BJÓÐANDA 

Bjóðendur skulu leggja fram með tilboði sínu eftirfarandi: 
 Almennar upplýsingar um bjóðanda, fyrirtæki hans og starfslið. 
 Nöfn og starfsreynslu helstu stjórnenda, sem að verkinu koma. 
 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að ganga ekki til samninga við bjóðanda sem ekki leggur 
fram ofangreindar upplýsingar. 
ÓDH mun kanna fjárhag þeirra bjóðenda, sem til álita koma sem verktakar, og 
skulu þeir, sé þess óskað, leggja fram eftirtalin gögn: 
 Á fyrri hluta árs skal leggja fram síðast gerðan ársreikning en eftir 1. júlí ár hvert skal 
leggja fram ársreikning undanfarins árs. Ársreikningar skulu áritaðir. 

 Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki 
í vanskilum með iðgjöld starfsmanna. 
 Frekari upplýsingar um fyrri verk og verkreynslu starfsmanna. 
Ef eitt eða fleiri af eftirfarandi atriðum á við um bjóðanda áskilur verkkaupi sér rétt til að 
ganga ekki til samninga við hann: 
 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 
 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 
 Bjóðandi er í nauðasamningum, greiðslustöðvun eða í gjaldþrotaskiptum. 
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 Bjóðandi hefur neikvætt eigið fé. 
Fjárhagsstaða fyrirtækis skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar sínar 
gagnvart verkkaupa. Ekki skal krefjast frekari gagna um sönnun á fjárhagslegri getu en 
nauðsynlegt er með hliðsjón af eðli og umfangi fyrirhugaðra framkvæmda. Að jafnaði 
getur fyrirtæki fært sönnur á fjárhagslega getu sína með því að leggja fram ein eða fleiri 
eftirfarandi gagna: 
a) Viðeigandi upplýsingar frá bönkum eða, þar sem það á við, gögn um verktryggingu 
eða aðra tryggingu fyrir skaðleysi kaupanda af hugsanlegum vanefndum fyrirtækis. 
b) Endurskoðaða ársreikninga fyrri ára eða útdrátt úr þeim ef krafist er birtingar 
efnahagsreiknings samkvæmt lögum staðfesturíkis fyrirtækis. 
c) Yfirlýsingu um heildarveltu fyrirtækis og, eftir því sem við á, hlutdeild þeirrar vöru, 
þjónustu eða verks sem fellur undir samning, vegna þriggja undangenginna fjárhagsára, 
þó þannig að taka ber tillit til þess hvenær fyrirtæki var stofnsett eða hvenær það hóf 
starfsemi og að hvaða marki þessar upplýsingar eru aðgengilegar. 
Farið verður með ofangreindar upplýsingar sem trúnaðarmál. 
Yfirlýsing á tilboðsblaði 
Með undirritun tilboða lýsir bjóðandi því yfir að hann mun 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 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.“ 

0.1.1 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar á Suðurlandsbraut 76 á þeim tíma sem fram 
kemur í grein “0.0.0 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður þar mættur fulltrúi eða 
fulltrúar verkkaupa. 
Í framhaldi af fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum 
verkstað. Athygli er vakin á því að einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn verði 
sýndur þennan dag og eru bjóðendur hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður. 

 

0.1.2 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 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 
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ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- 
og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig 
staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 
Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað 
við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða 
grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram 
ákveðnum tíma. 
Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti 
eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á 
bundinni leið (Critical Path) verksins. 
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri 
verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti 
sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.1.15 Frestir – Tafabætur”. 

 

0.1.3 FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.0.0 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. 

 

0.1.4 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

Verkkaupi: 
Félag múslima á Íslandi 
Verkefnisstjórn og 
Eftirlit: 
Verkkaupi mun ráða verkefnistjóra og eftirlitsaðila með 
verkinu 
Ráðgjafar 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 
Arkitektar: 
ÓDH Ráðgjöf ehf 
Burknavöllum 3b. 221 Hafnarfjörður 
Sími: 565 4878 
Netfang: Olafur@odh.is 
Umsjón: Ólafur Daði Helgason 
Lóð 
ÓDH Ráðgjöf ehf 
Burknavöllum 3b. 221 Hafnarfjörður 
Sími: 565 4878 
Netfang: Olafur@odh.is 
Umsjón: Ólafur Daði Helgason 
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0.1.5 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT VERKKAUPA 

Byggingastjórn og eftirlit verður ráðið að verkinu sem annast mun daglegt eftirlit á 
vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. 
Verktaki leggur til byggingastjóra með verkinu. 
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 
byggingastjóra/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 byggingastjóra/eftirlitsaðila. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað 
eftirlits opinbera aðila nema að samið verði um annað. 

 

0.1.6 ÚTBOÐSGÖGN 

Útboðsgögn dags. desember 2017 og bera nafnið Moskan í Reykjavík, Suðurlandsbraut 
76. Útboðsgögn þessi ber að skoða sem eina heild. 
Aðalteikningar. Verklýsingar og teikningar/teikningaskrá byggingar og lóðar, gert af 
ÓDG Ráðgjöf. 
Form verksamnings. 
Form verktryggingar. 
Íslenskur staðall ÍST-30:2012 ásamt meðfylgjandi sérskilmálum við ÍST-30. Líta skal á 
ÍST-30 og sérskilmála sem eina heild þegar útboðsgögn þessi eru túlkuð. Stangist 
ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og eða verklýsingar skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum. 
Útboðsgögn á rafrænu formi eru aðgengileg bjóðendum á USB lyklum sem bjóðendur fá 
afhenta. Bjóðendur fá einnig útboðsgögn afhent í pappísrformi. 

 

0.1.7 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. Leiðbeiningar sem eiga við 
um framkvæmdina eru til dæmis, Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 
Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni. 

 

0.1.8 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

 A Aðaltilboð 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá 
í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. 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 
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og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og 
efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa 
margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. 
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 tækja og mannafla ef um 
aukaverk verður að ræða. 
C Frávikstilboð 
Bjóðendum er heimilt að skila inn frávikstilboði í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er 
í útboðsgögnunum að því skilyrði uppfylltu að þeir hafi einnig skilað inn aðaltilboði. 

 

0.1.9 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

 Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði 

 

0.1.10 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið 
í 4 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 
5% af tilboðsfjárhæð sinni. 
Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess 
er ekki krafist af verkkaupa. 
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

 

0.1.11 OPNUN TILBOÐA 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1, eigi síðar en á 
þeim tíma sem getið er um í kafla „0.0.0 Útboðsform - Útboðsyfirlit“ og verða þau þá 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, sem þess óska, og í samræmi við ákvæði 
greinar 2.5 í ÍST 30. 

 

0.1.12 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 

Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 
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. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta 
á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.15 Gerð og frágangur tilboðs” um 
að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 
Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir A 
og B í kafla 0.1.8). 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. 
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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 annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum. 

0.1.13 UNDIRRITUN TILBOÐS 

 Verkkaupi áskilur sér 24 klukkustundir til að mats og meðferðar á tilboðum áður en 
undirritun á sér stað. 

 

0.1.14 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

 Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

0.1.15 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – 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. 
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 ekki vinna nein auka- eða viðbótarverk nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar. 
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða 
viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu 
um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 
10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða 
o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í 
kafla 0.1.8 

 

0.1.16 FRESTIR-TAFABÆTUR 

Verkkaupi hyggst taka húsnæði í notkun 1. okt. 2018. Þegar að íbúðir eru teknar til 
notkunar er gert ráð fyrir að frágangur lóðar sé lokið. Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á 
tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.3 Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir 
umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir 
Suðurlandsbraut 76, Moskan í Reykjavík. Úboðs og verkskilmálar 0-10 hvern 
almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. 
Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.0.0 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 
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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. 

 

0.1.17 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram 
samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir 
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 
hverju sinni. 
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á 
framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. 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. 

 

0.1.18 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur til verktaka á 
samningstímanum. 

 

0.1.19 DAGBÓK 

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið. Í hana skal hann skrá verkefni hvers dags, 
mannafla, skv. starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir framgang 
verksins. Einnig getur verktaki skráð þar fyrirspurnir sínar og ábendingar til 
eftirlitsmanns verkkaupa, svo fremi hann sendi þær ekki til hans með sérstökum 
orðsendingum. Reikningsvinnuverk, þ.e. tímavinna og tilfallandi efnisinnkaup skulu 
skráð sama dag og þau eru framkvæmd í dagbókina, tímavinnu skal gera ítarlega 
grein fyrir eftir iðngreinum og öll efnisinnkaup skal skrá þar og festa afrit af reikningi við 
viðkomandi dagskýrslu, að öðrum kosti verða þessi reikningsvinnuverk ekki tekin til 
greina. Báðir aðilar skulu staðfesta dagbókarfærslur hvers dags með undirskrift sinni. 
Dagbókina skal færa í þríriti. 
Eftirlitsmaður verkkaupa skal fá frumrit dagbókarblaða, verktaki heldur 1. afriti en 2. afrit 
skal vera kyrrt í bókinni á vinnustað. 

 

0.1.20 FYRIRFRAMGREIÐSLA  

 Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 
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0.1.21 MAGNBREYTINGAR 

Magntölur í tilboðsskrá eru reiknaðar út frá teikningum hönnuða og samkvæmt 
skýringum í verklýsingum. 
Verkkaupi áskilur sér allan rétt til að gera breytingar á verkinu. 
Verktaka er ekki heimilt að gera breytingar á verki án samþykkis eftirlitsmanns 
verkkaupa. 
Verktaki má engin aukaverk vinna nema samkvæmt skriflegri beiðni eftirlitsmanns 
verkkaupa. 
Semja skal fyrirfram um verð fyrir aukaverk á grundvelli einingarverða tilboðs. Falli sú 
breyting utan þeirra verklýsinga og aðferða sem verktaki hefur gefið upp einingarverð 
fyrir, mun verkkaupi leggja fram sérstaka verklýsingu. Verktaki skal þá áætla 
einingarverð og leggja til samþykktar eftirlitsmanns verkkaupa áður en framkvæmdir við 
viðkomandi verkþátt hefjast. 
Eftirlitsmaður verkkaupa getur þó ákveðið að breytingar og aukaverk verði unnin í 
reikningsvinnu. 
Reikningsvinnuverk, þ.e. tímavinna og tilfallandi efnisinnkaup skulu skráð sama dag og 
þau eru framkvæmd í dagbók, sjá grein 0.1.18 Útlagður sannanlegur efniskostnaður 
vegna reikningsvinnuverka greiðist verktaka með 10% álagi. Greiðsla þessi er fyrir allan 
kostnað sem verktaki kann að verða fyrir við útvegun efnisins þar með talið 
aksturskostnað, verkstjórn og stjórnunarkostnað. 
Reikninga vegna aukaverka skal gera á tveggja vikna fresti og skulu þeir eins og aðrir 
reikningar samþykktir og áritaðir af eftirlitsmanni verkkaupa. 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 
verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 
25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns 
eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning 
í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt 
verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins. 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 
samskonar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af 
einum verkþætti eða fleiri. 

 

0.1.22 VERKTRYGGINGAR 

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 ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá 
því að verklokaúttekt fór fram. 
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 
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0.1.23 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. 

 

0.1.24 ÁGREININGSMÁL 

Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum, skulu báðir 
aðilar leggja sig fram um að finna lausn á honum. Takist það ekki skal verktaki þó eigi 
að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila, sbr. grein 6.3 í ÍST 30. 
Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal vísa ágreiningnum til 
Héraðsdóms Reykjaness. 

 

0.1.25 ATHAFNARSVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Allur kostnaður sem fylgir kröfum sem gerðar eru og getið er um í þessum kafla svo 
sem við; aðstöðu, aðstöðusköpun, rekstur á aðstöðu og vinnusvæði, setja upp og 
fjarlægja bráðabirgðalokanir og aðrar varnir, símakostnað, þrif í verklok svo og allt 
annað sem þessu tilheyrir þó ótalið sé hér skal vera innifalið í tilboði/einingaverðum 
verktaka. 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði við fyrirhugaðar framkvæmdir við Suðurlandsbraut 
76, sem rúma mun alla aðstöðu verktaka. Verktaki skal girða athafnasvæði sitt af með 
byggingagirðingu. 
Setja þarf upp varanlega girðingu til að afmarka vinnusvæðið að fullu. Girðing mun ekki 
standa áfram að verki loknu. 
Koma þarf fyrir hliði í girðingu til aðgengis verktaka á verktíma. Önnur aðkoma verktaka 
að vinnusvæðinu er ekki heimil nema í undantekninga tilfellum í samráði við verkkaupa. 
Gæta skal þess sérstaklega að vinnusvæðið sé tryggilega lokað. 
Í lok verktíma skal verktaki fjarlægja alla efnisafganga af athafnasvæði sínu og fjarlægja 
alla aðtöðu sína. 
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “1.0.1 
Öryggi á vinnustað”.  

 

0.1.26 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
Verkkaupi mun tilnefna sérstaka fulltrúa (umsjónar-/eftirlitsmenn), sem hafa munu með 
höndum öll samskipti við verktaka fyrir hans hönd meðan á framkvæmdum stendur. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á verkfundi meðan á 
framkvæmdum stendur og skulu fundir þessir haldnir eigi sjaldnar en á einnar til tveggja 
vikna fresti, þannig að verkkaupi sé ávallt vel upplýstur um stöðu og þróun 
framkvæmdanna. Fulltrúi verkkaupa ritar og gefur út fundargerðir vegna þessara funda 
og skulu þær samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

 

0.1.27 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 
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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 staðfesta 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. 
Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 
eyðublöðum sem þar eru sett fram. 
Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á 
innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 
samkvæmt þeirri verkmöppu. 
Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 SAMNINGAR OG EYÐUBLÖÐ 
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0.2.0 E-01 FORM VERKSAMNINGS 

FMÍ, hér eftir nefndur verkkaupi, og ÓDH Verktakar hér eftir nefndur verktaki, 
gerum með okkur eftirfarandi samning. 
                                                                      l. gr. 
Verktaki tekur að sér verkið „Moskan í Reykjavík, Suðurlandsbraut 76“ 
samkvæmt útboðslýsingu, og þeim gögnum sem þar eru upptalin sem útboðsgögn. 
Fyrirhugað er að byggja þak á bygginguna, meðhöndla sjónsteypta fleti ásamt því að setja 
flóttasvalir og stiga sunnan megin við bygginguna á Suðurlandsbraut 76, samkvæmt 
teikningum ÓDH Ráðgjafar. Verktaki skal skila fullfrágenginni byggingu, tilbúinni til 
notkunar í fullu samræmi við ákvæði útboðsgagna. 
                                                                      2. gr. 
Eftirtalin gögn skulu teljast hluti af samningi þessum. 
1. Útboðslýsing gerð af ÓDH Ráðgjöf. 
2. Teikningar (sjá teikningaskrá) og verklýsingar arkitekta, gerðar af ÓDH Ráðgjöf. 
3. Teikningar (sjá teikningaskrá) og verklýsingar lóðarfrágangs, gerðar af ÓDH Ráðgjöf. 
4. Tilboðseyðublað og tilboðsskrá útfyllt (leiðrétt) og undirrituð af verktaka. 
5. Verktrygging (ábyrgðartrygging), gefin út af Tryggingafélaginu HF. 
6. Verkáætlun verktaka. 
                                                                       3. gr. 
Fyrir framangreint verk greiðir verkkaupi verktaka fjárhæð þá, sem tilgreind er í tilboði 
verktaka kr. 
_______________________________ með 24%VSK, 
skrifað ______________________________________________________________ 
00/100 
með þeim breytingum sem samningsgögn kveða á um. Fjárhæðin greiðist á þann hátt 
sem samningsgögn greina. 
                                                                         4. gr. 
Rísi ágreiningur á milli aðila út af samningi þessum skulu aðilar leggja sig fram um að 
finna lausn á honum, takist það ekki skal hann rekinn fyrir Héraðsdómi Reykjaness 
                                                                          5. gr. 
Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. 
 
                                                            Reykjavik þann: _____________________ 

 
_____________________________                  _____________________________ 
f.h. verkkaupa                                                      f.h. verktaka 
_____________________________ 
f.h. verkkaupa 

 
Vitundarvottar: 

 
_____________________________kt.________________________ 

 
_____________________________kt.________________________ 
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0.2.1 E-02 TILBOÐSBLAÐ 

 
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Moskan í Reykjavík, Suðurlandsbraut 
76, samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum, þmt. ákvæðum um kjör þeirra er starfa við 
verkefnið, sbr. Grein 0.1.0 Kröfur til bjóðanda í útboðs- og verkskilmálum. 

 
Heildartilboðsfjárhæð (í tölustöfum) kr. með virðisaukaskatti. 
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 
 Verklok skv. 0.1.3:                Húsnæði tekið í notkun í notkun 30.okt 2018 verklok 
14.ágúst 2018 
 Tafabætur:                            kr. 100.000 á dag 
 Verktrygging:                        10% og í fullu samræmi við meðfylgjandi eyðublað. 
 Opnun tilboða:                      Háskólinn í Reykjavík 
 Verðbótakerfi skv. 0.1.17:     Ekki verða greiddar verðbætur í þessu verki. 
 Virðisaukaskattur 24%:         Innifalinn í tilboði. 
 Útboðsform:                          Opið útboð. 

 
TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
1. AÐSTAÐA                                                               ________________        

                                                                       
7. FRÁGANGUR UTANHÚSS                                    ________________ 

 
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK                  ________________ 

                    
Staður og dagsetning 
_________________________________________________ 

 
Nafn fyrirtækis og kennitala 
_________________________________________________ 

 
Undirskrift 
_________________________________________________ 

 
Heimilisfang 
_________________________________________________ 
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0.2.2 E-03 FORM VERKTRYGGINGAR 

 
Yfirlýsing um verktryggingu 
(001) 

 
Tryggingafélagið HF, lýsir því hér með yfir, að félagið ábyrgist 
Félga múslima á Íslandi kt. 470494-2169, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. 
6.000.000 
sexmiljónkr- sem tryggingu fyrir því, ÓDH Verktakar kt: 210382-3999 inni af hendi 
samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „Moskan í Reykjavík, 
Suðurlandsbraut 76“. í samræmi við verksamning. 

 
Verktrygging þessi er 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, 
og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð og 
stendur þannig næstu tólf mánuði. Verkkaupi mun senda út staðfestingu um verklok og 
lækkun tryggingar innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram á verkinu. 

 
Verkkaupi getur krafið nafn Tryggingafélagið HF. um greiðslu tryggingarfjárins að 
einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til að 
ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig til 
greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á 
ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

 
Reykjavík. 30-des-2017 

 
 

 

 
 
 

_________________________________________  
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0.3 TEIKNINGASKRÁ  

0.3.0 AÐALUPPDRÆTTIR 

 

SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 

      
(99) 1.00 Afstöðumynd / Byggingarlýsing 1:500 A1 23-10-17 
(99) 1.01 Lóðauppdráttur 1:200 A1 23-10-17 
(99) 1.02 Grunnmynd Kjallari 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.03 Grunnmynd 1. hæð 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.04 Grunnmynd 2. hæð 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.05 Sneiðingar 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.06 Ásýndir Norður-Suður 1:100 A1 23-10-17 
(99) 1.07 Ásýndir Austur-Vestur 1:100 A1 23-10-17 
(F) 1.08 Skráningartafla 1:1 A1 23-10-17 

 

0.3.1 VERKTEIKNINGAR  

 

SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 

      
(F) 3.00 Teikningaskrá 1:1 A1 25-10-17 

(00) 3.00 Verkstaðateikning 1:200 A1 23-10-17 
(99) 3.01 Grunnmynd kjallari 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.02 Grunnmynd 1. hæð 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.03 Grunnmynd 2. hæð 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.04 Grunnmynd þakplan 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.05 Sniðmyndir AA Þversnið 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.06 Sniðmyndir BB Langsnið 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.07 Sniðmyndir CC Þversnið 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.08 Ásýndir Austur 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.09 Ásýndir Norður 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.10 Ásýndir Suður 1:50 A1 23-10-17 
(99) 3.11 Ásýndir Vestur 1:50 A1 23-10-17 
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0.3.2 HLUTATEIKNINGAR  

 

SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 

      
(31) 4.01 Gluggar og hurðir 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.02 Glerfrontar norður 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.03 Glerfrontar norð-austur 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.04 Glerfrontar austur 1:20 A1 24-10-17 
(34) 4.05 Snið stigar 1:20 A1 24-10-17 
(34) 4.06 Stálstigi 1:20 A1 24-10-17 
(29) 4.07 Veggjagerðir 1:20 A1 24-10-17 
(31) 4.08 Innihurðir 1:20 A1 24-10-17 
(79) 4.09 Innréttingar eldhús 1:20 A1 24-10-17 
(79) 4.10 Innréttingar kaffistofa 1:20 A1 24-10-17 
(27) 4.11 Þaksperrur 1:50 A1 24-10-17 

 

0.3.3 DEILITEIKNINGAR 

 

SFB Nr Heiti MKV Blaðst Útgáfudags 
(31) 5.01 Gluggar og útveggir 1:5 A1 25-10-17 
(31) 5.02 Svalir, útveggur, gluggi og gólf 1:5 A1 25-10-17 
(39) 5.03 Þakkantur 1:5 A1 25-10-17 
(18) 5.04 Ló Undirstöður og súlur 1:5 A1 25-10-17 
(18) 5.05 LÁ Undirstöður og súlur 1:5 A1 25-10-17 
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1 AÐSTAÐA 

1.0 INNGANGUR  

Verktaki skal sjá um alla aðstöðu sem tilgreind er í þessari lýsingu. Í öllum tilvikum skal 
innifalið fullgerður verkþáttur sem samræmist góðri fagvinnu. 
Verkið skal unnið skv. tilboðs- og verkskilmálum, teikningum, verklýsingu þessari og tölum 
í tilboðsskrá. 
Öll mál skal athuga á verkstað fyrir vinnu. 

 

1.0.0 ALMENNT 

Verktaki tekur við vinnusvæðinu í núverandi ástandi, sem hann kynnir sér. Ef verktaki gerir 
engar athugasemdir við aðstæður á verkstað áður en framkvæmdir eru hafnar er litið svo 
á að hann framkvæmi verkið í samræmi við lýsingu og uppdrætti og hann geti ekki krafist 
greiðslna umfram tilboð sitt. 
Verktaki skal sjá um að fyllsta öryggis sé gætt og skal hann fylgja kröfum Vinnueftirlits 
ríkisins, lögreglu og þeim sem gildandi staðlar og reglugerðir segja til um. Verktaki skal 
gera og sjá til þess að Öryggis- og heilbrigðishandbók verði ávallt á verkstað. 
Þar sem unnið er í þéttbýli og nágrenni við byggingar, sem starfssemi er í á verktíma, skal 
verktaki haga vinnu sinni þannig að sem minnst röskun verði af völdum vinnustaðar. Þá 
skal taka tillit til hávaðasamrar vinnu, þannig að hún raski sem minnst næði íbúa í 
nágrenni vinnustaðar og verði að jafnaði ekki unnin utan hefðbundins vinnutíma 
(dagvinnutíma) 

1.0.1 UMHVERFISSTEFNA OG ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Verktaki geri ráð fyrir að þurfa að gera öryggis- og heilbrigðishandbók fyrir vinnustað, sem 
samþykkist af vinnueftirliti, í upphafi verks.  

Magntaka  
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan verklið 

1.1 AÐSTAÐA 

1.1.0 ALMENNT 

Öll aðstaða er á hendi verktaka. Verktaki skal taka tillit til vinnu annarra verktaka á 
verktíma   

 

1.1.1 AÐSTÖÐUSKÖPUN 

Sjá teikningar (99)1.01 og (00)3.01.  
 
Verktaki skapi sér vinnuaðstöðu í byrjun með vinnu- og verkfæraskúrum. Vinnuskúrar séu 
settir upp í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Verktaki kostar og leggur rafmagns-, 
vatns- og frárennslislagnir að vinnuskúrum frá tengistöðum. Um er að ræða 
vinnuheimtaugar frá viðkomandi veitustofnunum, sem verktaki sér um að sækja um og 
kosta. Verktaki skal sjá um tengingar frá þessum tengistöðum fyrir vinnusvæði. Verktaki 
skal skila vinnusvæði, sem hann fær utan byggingar í jafngóðu ásigkomulagi, eftir 
framkvæmdir. Verktaki komi upp lýsingu á vinnusvæði sem og sorpgámum eftir þörfum. 
Verktaki sjái um brunavarnir á verktíma í samræmi við brunavarnaráætlun sem hann gerir 
í upphafi verks. 
Verktaki þarf að byggja brautir fyrir umferð á sínum vegum að vinnusvæði og innan 
vinnusvæðis, eftir þörfum. Slíkar fyllingar eru innifaldar í aðstöðusköpun verktaka. 

Magntaka  
Magntala fyrir aðstöðu er heild. Innifalinn allur kostnaður við ofannefnda þætti, svo 
og allur rekstrarkostnaður eins og vinnuljós, hiti og orka. 
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1.1.2 GIRÐING 

Reiknað er með að setja þurfi upp girðingu til að verja vinnusvæði umgengni óviðkomandi. 
Aðkoma verktaka inn á vinnusvæði er frá bílastæði á suðurmörkum lóðar. Á þann hluta 
girðingar, sem snýr að bílastæði, skal setja 6 m breitt innaksturshlið. Hliðinu skal vera 
hægt að loka tryggilega. 
Girðingin skal vera traust stálgirðing úr galvaniseruðum grindareiningum LxH: 3.5x2.0 m 
eða sambærilegt, fest að neðan með þar til gerðum samsetningarsteinum. Grindur festist 
tryggilega saman að ofanverðu með stálklemmum. Á verktíma skal girðingin afstöguð og 
fergd þannig að tryggt sé að hún standi óhögguð í vetrarveðrum. Verktaka er heimilt að 
stinga upp á öðrum sambærilegum lausnum. Val á girðingu, staðsetning, frágangur og 
afstífingar eru háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 
Verkgirðing sé tryggilega læst utan verktíma og skal viðhaldið þannig út verktímann að 
fyllsta öryggis sé gætt. 

 
Magntaka 
Greitt er fyrir hvern lengdarmeter frágenginnar girðingar. Innifalið er allt efni og 
vinna (girðing ásamt aksturshliði) við uppsetningu, stögun, stífingar, fergingar, 
viðhald á verktíma og fjarlægingu girðingarinnar að verki loknu. 

1.1.3 REKSTRARKOSTNAÐUR VINNUSVÆÐIS Á VERKTÍMA 

Verktaki skal sjá um allan rekstur á vinnusvæði. Hann skal leggja til og kosta öll áhöld, 
vélar, verkfæri og bráðabirgðatengingar við ljós, hita og vatn sem þarf til reksturs 
vinnusvæðis á verktíma. 
Við rekstur vinnusvæðis skal gætt snyrtimennsku og að efnisafgangar og rusl sé jafnóðum 
fjarlægt. 
Verktaki skal kosta allar slysa- og ábyrgðartryggingar sem krafist er skv. útboðslýsingu. 
Verktaki skal ávallt gæta þess að ganga þannig frá mannvirkjum að ekki stafi hætta af 
veðri og vindum. 
Verktaki skal hreinsa vegi við vinnusvæði, sem keyrt er um að kirkjugarði eftir þörfum, ef 
þeir eru óhreinir af völdum verktaka. Verktaki sér um allar nauðsynlegar 
bráðabirgðalokanir á verktíma, eftir þörfum. Verktaki sér um boðun byggingafulltrúa við 
úttektir eftir þörfum eftir þeim reglum sem um þær gilda. 

Magntaka  
Magn er mælt sem heild. Innifalið í einingarverði er rekstur vinnustaðar,orka, öryggiseftirlit, 
iðgjöld af tryggingum, sorpförgun, tiltekt og hreinsun vinnustaðar reglulega og annar 
tilfallandi rekstur vinnustaðar 

1.1.4 FRÁGANGUR Í VERKLOK 

Í verklok skal verktaki hreinsa allt vinnusvæðið. Hann skal fjarlægja allt rusl og afgangsefni 
sem er á vinnusvæðinu fyrir hans tilstuðlan. 

Magntaka 
Magn er mælt sem heild. Innifalið í einingaverði er hreinsun vinnustaðar, rif girðingar og 
allur annar frágangur. 

1.2 JARÐVINNA. 

1.2.0 ALMENNT 

Í þessum kafla er fjallað um jarðvinnu tilheyrandi þessu útboði. 
Vísað er til teikninga arkitekta (00)3.01  Þar koma fram áætlaðar markalínur graftrar. 

Grafa skal burtu lausan jarðveg og lífræn efni, niður á fastan eða burðarhæfan botn, og 
hreinsa vel undan veggjum, súlum o.þ.h. áður en mót eru smíðuð. 

Verktaki framkvæmi allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að vinna verkið rétt, í samráði 
við eftirlitsmann verkkaupa.  Allar slíkar mælingar skulu vera innifaldar í einingarverðum. 
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Jarðvinnu skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og í samræmi við góð 
og fagleg vinnubrögð og ætíð skal þess gætt að virða staðla, lög og reglugerðir við vinnu 
þessa.  Með rúmmáli er alltaf átt við fast rúmmál, þ.e.a.s. óhreyfðan jarðveg og þjappaða 
fyllingu. 

 

 

1.2.1 GRÖFTUR FYRIR UNDIRSTÖÐUM 

Grafa skal burt allan lausan moldar og siltjarðveg úr grunni niður að föstum burðarhæfum 
botni, sem reiknað er með að sé náttúrulegar malareyrar.  Fara skal með þjöppu yfir botn, 
áður en uppsláttur undirstaða hefst 

Hluta af uppgröfnu efni skal nota til jarðvegsfyllingar að húsi að lokinni steypu. 

Verktaki skal hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa um hvort og þá hversu mikið af 
uppgröfnu efni skal skilja eftir í tipp á svæðinu. 

Magntaka 
Magntala fyrir lausan jarðveg og grjót eru í m³ af óhreyfðu efni og reiknast þær skv. mældu 
yfirborði. 

Einingaverð skulu innifela allan kostnað við gröft eins og vélavinnu, akstur, mælingar, o.fl. 

 

1.2.2 ÞJÖPPUÐ MALARFYLLING 

Þegar lokið er uppsteypu undirstaða skal fyllt inn í grunn undir botnplötu með þjappanlegu 
malarefni og það þjappað vel. 

Magntaka 
Magntala er m³ af fullfrágenginni þjappaðri fyllingu og er áætluð.  Endanlegt magn verður 
gert upp eftir mældum hæðum á botni og hæðum á yfirborði. 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og vinna við fullfrágengna þjappaða fyllingu. 
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7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.0 INNGANGUR 

Við hvern verklið er vísað til helstu teikninga eins og við á. Fleiri teikningar, en þær 
sem vísað er til, geta þó átt við. Verktaka er sérstaklega bent á að öll mál á teikningum eru 
leiðbeinandi og skulu sannreynast á staðnum. Það er alfarið á ábyrgð verktaka að 
sannreyna öll mál á teikningum og bera saman við reyndar mál á staðnum og sannreyna 
að mál gangi upp áður en smíði hefst.   

7.0.0 ALMENNT 

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

Þessum lið tilheyrir allt efni, vinna, tæki, vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera 
frágang utanhúss tilheyrandi endurbótum, viðbyggingu og breytingum. Helstu verkþættir 
eru eftirmeðhöndlun sjónsteypu, lokun kónagata, frágangur á sökklum, límtrésbitar og 
uppbygging lektaðs þaks. Uppsettning á gluggakerfi ásamt hurðum og öðrum gluggum. 
Uppsetning á stálstiga og flóttasvölum.  

Í framkvæmdinni og einingaverðum skal allt innifalið sem nauðsynlegt er til þess að gera 
verkinu að fullu skil í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, 
vélar og verkfæri, verkstæðisvinnu o.þ.h þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið.  

Verkið skal unnið skv gildandi lögum og reglugerðum, gildandi viðeigandi stöðlum, 
viðeigandi teikningum, verklýsingu þessari og magntölum í tilboðsskrá.    

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss 
um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. 
Komi í ljós misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar, skal leitað úrskurðar 
eftirlitsmanns.  

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

Við verkliði er vísað til helstu teikninga eins og við á. Fleiri teikningar, en þær sem vísað er 
til, geta þó átt við.  

Öll vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks og leyst af hendi í samræmi við bestu 
faglegar venjur, og skal verktaki ganga til verksins og miða tilboð sitt við að verki sé lokið 
með fullum frágangi.  

Ef upp koma vafaatriði er varða verklýsingu eða uppdrætti, eða samræmingar á milli, skal 
bera það undir fulltrúa verkkaupa strax. 

 

7.1 TRÉVIRKI 

 

 

7.1.0 ALMENNT 

Trévirki skal vera í samræmi við ÍST INSTA 142, Norrænar reglur um styrkleika timburs og 
NTR, Skjal nr. 1:1998 Norrænir gagnvarnarflokkar (NTR Dokument nr. 1:1998 Nordiske 
træbeskyttelsesklasser) og ÍST EN 15228. 
Þegar timbur er notað við aðstæður þar sem efnisraki getur iðulega farið yfir 20% skal 
ætíð nota gagnvarið timbur og gera sérstaklega grein fyrir tæringarvörn festinga. 
Trévirki skal vinna í samræmi við teikningar, verklýsingar, magntöluskrá og almennt í 
samræmi við góðar hefðir í trésmíði. 
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Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Timbur skal vera í 
samræmi við þær kröfur sem fram koma í viðkomandi lið og skal annars ekki vera lakara 
en í flokki K24, samkvæmt stöðlum ÍST INSTA 142. 
Ef um er að ræða húsgrind skal bera fúavarnarefni á alla enda og samskeyti. Bera skal á 
tvisvar og láta þorna milli umferða. Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru 
leyti skal farið eftir leiðbeiningum framleiðanda. Ef um er að ræða fótreimar útveggja skulu 
þær vera þrýstigagnvarðar í flokki A samkvæmt IST EN 15228. 
Allstaðar þar sem timbur liggur að steypu skal setja ræmu af tjörupappa á milli (400 g/m2 
asfalt og 400 c/m2 pappírsfilt). 
Öll festijárn, boltar og saumur skal vera heitgalvanhúðað. 
Þess skal gætt að verk standist ætíð staðla, lög og reglugerðir. 
 

7.1.1 LÍMTRÉSBITAR 

Sjá teikningar arkitekta (27)4.11 (39)5.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir límtrésbitum í burðarvirki þaks í samræmi 
við magnskrá og teikningar. Bitana skal festa í steinvegg með sérsmíðuðum skóm sem 
eru festir með innlímdum M16 8.8 snitttein (6 stk í hvorn skó) Festa skal límtrébita við skó 
með gegnumgangandi snitttein 2 stk.  
Timburgæði í límtrébitum skal vera L40, samkvæmt ÍST EN 14080 stöðlum. 
Áferð á límtré skal vera slétt, og límtré skal varið með plastdúk. Ekki skal fjarlægja 
plastdúkinn fyrr en límtréð er komið á þann stað sem það á endanlega að vera og ekki fyrr 
en hætta á skemmdum þess vegna umgengni, veðurs o.þh. er liðin hjá. Plastumbúðir 
verður þó að opna þannig að lofti um límtréð ef langur tími líður án þess að hægt sé að 
fjarlægja plastið. 
Límtré skal einnig varið gegn hnjaski í flutningi, við geymslu á byggingarstað og við 
reisningu. Við geymslu á byggingarstað skal límtré raðað upp á sléttan flöt og tré haft undir 
því. 
 
Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram.. 

 

7.1.2 KRAFTSPERRUR 

Sjá teikningar arkitekta (27)4.11 (39)5.03. Fleiri teikningar geta átt við. 
 
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyri kraftsperrum (Grindarsperrum) í samræmi 
við magnskrá og teikningar. Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra 
galla. 
Timbur skal ekki vera lakara en mælt er fyrir í ÍST EN 14080. Bil milli sperra kemur fram á 
teikningum og er bilið mælt milli miðlína þeirra. 
Sperruendar skulu fúavarðir minnst 1 m inn fyrir útvegg. Bera skal á tvisvar og láta þorna 
milli umferða. Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru leyti skal farið eftir 
leiðbeiningum framleiðanda. 
Allar járnafestingar skulu vera heitgalvanhúðaðar. 
 
Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera sperrurnar og reisa 
þær svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn 
vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
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7.2 ÞAK 

 

7.2.0 ALMENNT 

Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og 
samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. 
Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. 

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

TIMBURÞAK 
Milli sperra er sett einangrun og strengdur öndunardúkur beint á sperrur. Til loftunar eru 
settar 20mm lektur ofan á sperrur sem klemma önunardúk. Það skal tryggt að loftbil þetta 
haldist með listum, kubbum og/eða öðru sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. Sá 
frágangur skal vera innreiknaður í verð einangrunar. Ofan á lektur kemur borðaklæðning 
og þar yfir EPDM dúkur. Við festingu á klæðningu þarf að hafa sérstaka gát á að naglar 
lendi ekki í bil milli borðaklæðningar. Hendi það engu að síður skal fjarlægja nagla og gat 
þétt tryggilega að forskrift efnissala og í samráði við verkkaupa. 

Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja t.d. með einni kústunarumferð 
með viðurkenndu fúavarnarefni. Sérstaklega skal vanda til fúavarnar sperruenda og 
veggreima. Í þeim tilvikum sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa eða 
vatnsheldan krossvið á milli steins og timburs. Rakainnihald timburs í burðarvirkjum 13 - 
15 % (húsþurrt).  

Allir naglar, boltar og festijárn skal vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera 
innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. 
Loftun þaks á köntum og göflum er sýnd á sérteikningum arkitekts svo og frágangur 
þakkanta. Ef í þak koma þakgluggar er settur rammi milli sperra þar sem slíkir gluggar 
koma og aukasperrur ef um er að ræða, eins og sýnt er á verkfræðiteikningum. 

Nákvæmniskröfur: 
Frávik frá réttu horni má mest vera 1:50 
Frávik frá rétttri línu 0,4% 
Frávik ása o.l. 
Breidd: +/- 3 mm fyrir breiddir < 75 mm 
Hæð: +/- 3 mm fyrir breiddir < 225 mm 
Nákvæmniskröfur uppsetningar: 
Staðsetning í plani: +/- 10 mm 
Staðsetning í hæð: +/- 10 mm 

 

7.2.1 BORÐAKLÆÐNING 
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir borðaklæðningu á þak í samræmi við 
magnskrá og teikningar. Um er að ræða furuborð 25 x 150 mm. Óheimilt er að nota borð 
sem hafa verið notuð sem mótaviður og gætt skal að því að borðin séu heil 
og óklofin. Klæðningin skal negld í hverja sperru með galvanhúðuðum saum 31/80. 

Hvert borð neglist í hverja sperru í samræmi við eftirfarandi: 

Á úthornum húss, 1,5 x 1,5 m.:5 stk. 
Meðfram útbrúnum húss, 1,5 m.:3 stk. 
Inni á þaki:3 stk. 

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  
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Einnig skal koma fyrir á þaki, Ø70mm loftunnartúðum (innanmál).  Ganga skal frá túðum 
þannig að þakdúkur heilsjóðist við túður og tryggt að þær séu þéttar gagnvart leka.   

Niðurföll, 10 stk Ø75 mm. Þakniðurföll skulu vera af viðurkenndri gerð sem hæfir vali á 
þakdúk. Staðsetingu má sjá á teikningu arkitekta (99)3.02 (99)3.03. 

Ofan á borðaklæðningu skal setja EPDM þakdúk, sem verkkaupi samþykkir.  

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðenda þakdúksins varðandi alla vinnu og frágang. 
 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.2.2 ÖNDUNARDÚKUR 

Sjá teikningar (99)3.04 og (39)5.03 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir vatnsgufuopnum öndunardúk strengdum á 
límtrésbita í samræmi við magnskrá og teikningar. Gæta skal að því að Sd gildi dúksins 
skal vera a.m.k. 14 sinnum hærra en á rakavörninni. Líma skal dúk niður á vegg og saman 
á öllum samskeytum með lími þessu tilætluðu og samþykktu af eftirlitsmanni verkkaupa. 
Skrúfa skal lektu með áföstum þéttiborða í gegnum dúkinn og ofan á límtrésperru 
Gæta skal að grunna allan stein með grunni viðurkenndum af framleiðanda dúksins. Fylgja 
skal leiðbeiningum framleiðanda í öllu. 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

7.2.3 REYKLOSUNARBÚNAÐUR 
 

Á þakið yfir lyftugöngum skal koma fyrir hringlaga reyklosunarlúgu. Lúgan skal vera 
vönduð, þétt gagnvart veðri og vindum og henta íslenskum aðstæðum. Lúgunni skal fylgja 
reyk nemi og skal lúgan opnast við boð frá honum. Einnig skal reyklosun þessi vera 
opnanleg til daglega loftuna frá stjórnstöð/hnapp. Fyrir gatmál sem er 1200x1200mm þá er 
ljósmál 1000x1000mm. Ramminn er 150/300mm á hæð og með flasningum er heildarmál 
1500x1500mm. 

Magntaka 
Mælieining er fjöldi, (stk). Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu og öllu 
öðru sem til þarf til að fullgera verkliðinn. 

 

7.2.4 ÞAKTÚÐUR 
 

Þaktúður skal verktaki leggja til og festa á þakklæðningu á öruggan hátt og koma fyrir og 
tengja eftir því sem við á, í samræmi við teikningar. Lofttúður skulu flímdar undir dúk og 
hann heilsoðin á flans túðunar. Þaktúður skulu vera af vandaðri gerð og samþykktar af 
verkkaupa.   

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu.   
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er 
að ræða.  Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það 
er ekki reiknað í öðrum liðum verksins. 

7.2.5 ÞAKDÚKUR 
 

Verk þetta er að leggja EPDM þakdúk á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi 
öllum sem þarf til að skila fullfrágengnu verki. Þakdúkurinn skal vera af viðurkenndri gerð. 
Þess skal gætt vel að allur dúkur sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir 
skemmdum við flutning eða geymslu. Rúllur skal geyma þannig að þær standi upp á 
endann á þurrum stað. Í minnst sólarhring áður en dúkur er notaður skal geyma hann við 
stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. Áður en innkaup eru gerð á dúknum 
skal afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um hann og önnur efni sem verktaki 
hyggst nota við lögnina og sýnishorn af dúknum og fá samþykki hans fyrir hvorutveggja. 
Öll vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum fagmönnum, sem hlotið hafa 
viðurkenningu framleiðanda hans. Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu 
lofti þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og útfyrir brúnir. 
Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 
Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal hún gilda, en þó 
með samþykki verkkaupa. 

FLIPAFESTING Á TIMBURÞAK 
Borðaklæðning skal vera slétt og misfellulaus. Nagla skal kafreka. Sópa skal flötinn 
vandlega áður en vinna við dúklagningu hefst. dúkinn skal festa með til þess gerðum 
skífum og skrúfum í klæðninguna. Skrúfa skal í gegnum flipa sem myndast þegar dúkurinn 
skarast. 
Fjöldi skrúfa og gerð skal vera að fyrirsögn framleiðanda þakdúksins og grunngildi 
vindálags samkvæmt ÍST 12.3 (1,4 kN/m2). 
 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af 
annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

7.2.6 ÞAKNIÐURFALL Í KVERKAR Á DÚKLAGT ÞAK 
 

 Verk þetta er að leggja til og koma fyrir kverkniðurfalli í þakdúk með tilheyrandi 
undirbúningi og frágangi öllum sem þarf til að skila fullfrágengnu verki. Öll vinna við 
frágang þakbrunna skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum. 
Niðurföllin skulu vera af viðurkenndri gerð með innsteyptum EPDM-dúki. Þegar niðurfall 
hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með uretanfrauði. Dúkurinn sem fylgir 
niðurfallinu skal soðinn við þakdúkinn. Rakavörn skal falla þétt að niðurföllum. Umhverfis 
niðurföll í grasflöt skal koma gatahringur úr plasti með álhatti. 
Ofan á niðurföll í hellustétt skal koma álrist.  

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram.  
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7.2.7 STEINULLAREINANGRUN 
 

Verk þetta er að leggja til og leggja steinullareinangrun ofan á steypta plötu eða í grind, 
eftir því sem kemur fram í magnskrá, með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem 
þarf til að skila fullfrágengnu verki. Einangrunin skal vera af þeirri þykkt og gerð sem tekið 
er fram í magnskrá.  

EINANGRUN Í GRIND 
Inn á milli sperra kemur steinull af þeirri gerð og þykkt sem kveðið er á um í magnskrá, 
þannig að hún liggi alls staðar fast við grind og hvergi myndist holrými. Þar sem einangrun 
er tvöföld skal gæta þess að samskeyti standist ekki á. Nota skal masonitrenninga á 
utanverð samskeyti ullar þar sem framleiðandi ullar gerir ráð fyrir því, svo sem þegar um 
er að ræða þakull og skal útfærslan vera eins og framleiðandinn fyrirskipar. 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram.  

7.2.8 RAKAVARNARLAG 
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir rakavarnarlagi úr 0,2 mm þolplasti neðan á 
sperrur í þaki. Samskeyti skal skara á sperrum, minnst 200 mm og þétta nægilega. Öllum 
samskeytum skal lokað með til þess gerðu límbandi. Þar sem rakavarnarlagið mætir 
öðrum efnum svo sem múruðum útvegg skal þétta samskeytin með urethankítti eða 
sambærilegu. Vanda skal sérstaklega frágang rakavarnarlagsins þar sem það er rofið svo 
sem við reyklúgur, loftbita o.þ.h. (Sjá leiðbeiningar frá Rannsóknarstofnun 
byggingariðnaðarins, um frágang á plastdúk fyrir rakavörn.) Vanda skal þéttingu 
rakavarnarlagsins þannig að það sé hvergi loftleka að finna á því. Rakavarnarlag skal vera 
utan við raflögn þar sem því verður við komið. Komi slysagöt á rakavarnarlagið skulu þau 
lagfærð í samráði við verkkaupa fyrir klæðningu. 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram.  

 

7.3 GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR 

7.3.0 ALMENNT 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á og 
skal verktaki kynna sér hvorutveggja áður en verk hefst og vera öruggur um að hann skilji 
að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 
teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna, umfram það sem 
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari 
ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 
Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð 
og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Verktaki skal verja alla glugga, gler og 
útihurðir fyrir skemmdum með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur 
eftir því sem ástæða er til. 
Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki 
1100 Pa. Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð 
standist gæðakröfur. Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar, 
heitgalvanhúðaðar eða úr kopar/messing. Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra 
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gugga og karma skal vera 10 mm nema annað sé tekið fram. Gluggar skulu uppfylla kröfur 
um hljóð og einangrunargildi og vera vottaðir af NMÍ.  
Gler í gluggum og hurðum í útveggjum verða í samræmi við leiðbeiningarblöð NMÍ rb(31) 
121, rit 1-2-3 eftir því sem við á. 
Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé 
slíkt sambærilegt og samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal 
nota viðurkennd efni og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir. Allt gler er tvöfalt k-
gler skv. Grein 13.3.2 í  byggingareglugerð 112/2012 sbr. Gler skal standast ÍST EN 1027 
MVS 112/2012 gr. 8,2,6. K-gildi min. 1,66W/m2K. 
 

7.3.1 GLUGGAR 

Sjá teikningar (99)3.02, (99)3.03 og (31)4.01 
Litur: RAL 7011. 

 
Gluggar skulu vera álgluggar úr lituðu áli af viðurkenndri gerð. 
Opnanleg fög og hurðir eru úr lituðu áli með slitinni kuldabrú og opnunarbúnaði 
með viðnámslömum, nema þar sem merkt eru björgunarop (BO). 
Karmstykki skulu vera ósamsett í heilum lengdum. Horn skulu vera felld saman í 
samsetningu. 
Í glugga- og hurðakarma skal nota ál eða ál og tré eftir því sem fram kemur í magnskrá. 
Gluggar skulu vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru 
sem þarf til fullnaðarfrágangs verksins. Gluggar skulu vera fullglerjaðir sé gert ráð fyrir því 
í magnskrá. Allir þéttilistar sem tilheyra álgluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af 
framleiðanda gluggakerfis. Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi í 
sama fleti og myndi samfellda þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm 
siliconbornir þéttilistar. 
Verktaki skal burðarþolshanna alla álprófíla í húsinu. Álprófílar skulu uppfylla þær 
álagskröfur sem fram koma í ÍST INSTA 142. Grunngildi vindálags reiknast sem: q= 2,0 
kN/m2. Verktaki skal leggja fram fullnægjandi gögn og útreikninga til yfirferðar 
verkfræðinga sem sýna hvernig þessi ákvæði verða uppfyllt. Álprófílar skulu hafa heilt fals 
og drenkerfi að innan. Álkerfið skal hafa samtengt drenkerfi fyrir lóðrétta og lárétta prófíla 
og skal vera með "slitinni kuldabrú". Einangrunargildi glugga og hurðarkarma skal ekki 
vera hærra en Kw=3,0. Ál í gluggaprófílum skal vera úr málmblöndu A/MgSi 0,5 F22. 
A.m.k. fimm ára ábyrgð skal vera á gluggakerfi og öllum frágangi þess og skal verktaki 
leggja fram vottorð frá álgluggaframleiðanda um ábyrgð hans. 
Fastir gluggar og opnanlegir falla undir þennan lið svo og hurðir eftir því sem við á. Öll járn 
á opnanleg fög og hurðir skulu vera innifalin í lið þessum. Álhurðir skulu vera með 
vönduðum hurðarpumpum eftir því sem fram kemur á teikningum. 
Eftir uppsetningu skal skal hreinsa öll óhreinindi af málminum og fjarlægja og ganga frá 
umhverfi án ummerkja 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða 
telja að verki loknu. Gler og glerísetning getur verið innifalið í þessum lið og skal þá tekið 
tillit til þess í liðnum fyrir gler. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

7.4 MÚRVERK OG EFTIRMEÐHÖNDLUN 

7.4.0 ALMENNT 

Öll vinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur IST-10.  

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og/eða verklýsingum eftir því sem við á, sem 
verktaki skal kynna sér áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi 
milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi 
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sérstaklega tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna 
verkkaupa þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu 
nema með samþykki verkkaupa. 
Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við 
góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Öll vinna við múrverk skal vera fyrsta 
flokks og unnin af faglærðum mönnum. Við alla múrvinnu skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðanda múrefna um undirbúning og framkvæmd. 

7.4.1 VÍRHÖGG, HOLUFYLLING OG VATNSÞÉTTING 

 Af sökklum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi 
minnst 20 mm inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu. 
Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík 
múrbrot áður en gert er við þau. Síðan skal fylla allar holur með múrlögun. Stórar holur og 
malarhreiður skulu fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli steins og múrs. Rétta 
og jafna skal öll horn og brúnir. Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti 
hússins. 
Að viðgerð lokinni skulu allir viðkomandi fletir holufylltir og borið á þá tvær umferðir af 
vatnsfælinni steypuhúð til rakavarnar, eftir því sem fram kemur í magnskrá. Þykkt skal 
vera sú sem framleiðendur efnisins segir til um. Áður en efnið er borið á skal hreinsa 
flötinn af óhreinindum og mótaolíu ef hún hefur verið notuð.  

Magntaka  
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. Kantar inn að 
dyrum og gluggum eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt minni en 3 
m2 ekki dregin frá. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, 
afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á 
umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.4.2 MEÐHÖNDLUN SJÓNSTEYPU 

 Vanda skal sérstaklega til uppsláttar og steypuvinnu við sjónsteypu til að forðast 
skemmdir í yfirborði á steypta fletinum. Hreinsa skal sementshúð af steyptum fletinum 
með vatni, eftir að steypa hefur náð a.m.k. 20 MPa þrýstiþoli. Hvergi mega koma fram 
rendur eða skellótt áferð á yfirborði. Ekki má háþrýstiþvo flötinn þannig að yfirborð hans 
verði gljúpt og skal kalla til eftirlitsmann við upphaf verks þessa til að meta hvenær 
hæfilegri hreinsun er náð. 
Bera skal tvær umferðir af monosílan, uppleyst í terpentínu á flötinn, rúmmmálsþurrefni 
40%, minnnst 0,4 l/m2 í hvorri umferð. Flöturinn skal vera hreinn og þurr þegar efnið er 
borið á og ekki má þá vera sól eða rigning og lofthiti ekki undir 5°c. Flöturinn skal þorna vel 
á milli umferða. Lárétta og lítt hallandi fleti skal sílanbera ríkulaga. Fari mónósílan á gler, 
ál, tré eða á aðra þá staði sem ekki á að bera efnið á skal hreinsa það með spritti eða 
öðrum þar til gerðum hreinsiefnum.  

Magntaka  
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, 
afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á 
umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.5 STÁLVIRKI 
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7.5.0  ALMENNT 

Til þessa verkhluta telst eftirtalið: 

Handrið og svalagrindur fyrir neyðarsvalir. 
Stálstiga frá neyðarsvölum 

Verktaki skal sannreyna öll þau mál á staðnum, sem þörf krefur, áður en smíði hefst. 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær 
áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og 
verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna 
umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til 
nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
verkkaupa. 
Járn- og blikksmíði utanhúss skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum 
og faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Almenna reglan er að 
allt járn utanhúss skal heitgalvanhúða og skal þá styðjast við eftirfarandi flokkun. 

JÁRNSMÍÐI 
Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2. Stál skal 
vera í gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. 
Nota má önnur efni og hluti en fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og 
verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem 
verkkaupi samþykkir og skila góðri og faglegri vinnu og ætíð skal þess gætt að verk 
standist staðla, lög og reglugerðir. 
Efni og festingar sem á að mála/galvanhúða, skal slípa áður en málun/galvanhúðun hefst, 
svo að engar skarpar brúnir séu, og engin suðusamskeyti sjáist. 
Að allri málmsmíði sem unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan 
aðgang til eftirlits hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Rafsuður skulu unnar af mönnum 
með fullgild réttindi til slíkrar vinnu og skal verktaki leggja fram vottorð þar að lútandi fari 
eftirlitsmaður fram á það. 
Allt yfirborð stálvirkis skal vandlegs sandblásið samkvæmt flokki Sa 2,5 í samræmi við 
Þýskan staðal DIN 55928, þar sem allt ryð og skel skal vandlega fjarlægt. Við sandblástur 
skal nota þveginn og þurran kvartssand, kornastærð 0,5 - 1,2 mm, eða stálsand 50%, 0,75 
mm, 25% 0,50 mm og 25% 0,30 mm. 
Stálvirki úti skal heitgalvanhúða með þykkt eins og fram kemur hér á eftir, nema annað sé 
tekið fram á teikningum og skal galvanhúðun fara fram eftir að allri smíði, borun og 
beygingu stálhlutanna er lokið. 
Galvanhúðun og þykktarmæling á húðun skal vera eftir ISO 1459, 1460 og 1461. Þykkt á 
heitgalvanhúðun skal vera 80 µm að lágmarki og skal verkkaupa gefinn kostur á að 
sannreyna að þeirri kröfu sé fullnægt. 
Stálvirki inni skal grunnað með ryðvarnargrunni, nema annað sé tekið fram á teikningum 
og málað með tveimur umferðum af lakkmálningu. 
Lágmarksþykkt tæringarvarna skal vera í samræmi við eftirfarandi flokkun, sjá einnig ÍST 
EN ISO 12944-2. 

Tæringarflokkur 1 
Aðstæður: Lágmarks tæringarhraði, t.d. óupphitað þurrt rými. 
Tæringarvörn: Rafsinkhúðun eða málning. 

Tæringarflokkur 2 
Aðstæður: Óupphitað rakt rými eða úti þar sem lítil selta og raki er . 
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 50 my. 

Tæringarflokkur 3 
Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta er lítil, t.d. inn til lands norðan- og 
austanlands. 
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my. 

Tæringarflokkur 4 
Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru allmikil. 
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my þar sem ekki er unnt að ná 115 my 
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sinkþykkt skal mála ofan á sinkhúðina. Málningarþykkt sé a.m.k. 100-150 my og 
heildarþykkt tæringarvarna um 200 my 

Tæringarflokkur 5 
Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru veruleg og/eða tærandi lofttegundir 
eða efni eins og SO2 (brennisteinsoxið) eða H2S (brennisteinssúlfíð) eru til staðar. 
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my og málning ofan á sinkhúðina 150- 
200 my þykk. Heildarþykkt tæringarvarna um 265-365 my. 

BLIKKSMÍÐI 
Byggingahluta úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt sérteikningum. Efni og 
frágangur skal standast ýtrustu gæðakröfur og uppfylla staðla og reglugerðir. 
Loftræstikerfum skal skila fullfrágengnum og stilltum þannig að þau vinni eins og til er 
ætlast. Að allri blikksmíði sem unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa 
fullan aðgang til eftirlits hvenær sem hann telur nauðsynlegt. 

ALMENNT 
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum þessum, séu þau sambærileg og ef 
verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem 
verkkaupi samþykkir. 

7.5.1 EFNISGÆÐI STÁLS 

Allt stál skal að minnsta kosti uppfylla kröfur DIN 17100 um stál í gæðaflokki USt 37-2, 
nema annað sé tilgreint hér á eftir eða á teikningum. Verkkaupi getur krafist þess, að 
verktaki leggi fram vottorð um gæði stálsins. 

 

7.5.2 BOLTAR OG RÆR 

Boltar og rær, þar með taldir múrboltar, skulu a.m.k. vera í gæðaflokki 4.6 samkvæmt DIN 
267 Teil 3 eða samsvarandi, nema annað sé tilgreint á teikningum. 

 

7.5.3 RAFSUÐUR 

Öll suðuvinna skal vera fyrsta flokks rafsuða, unnin af vönum og hæfum rafsuðumönnum 
með gild réttindi frá Iðntæknistofnun Íslands. 

Rafsuðuvinnu skal þannig hagað á hverjum stað, að formbreytingar og innri spennur verði 
sem minnstar. Ef umsjónarmaður verkkaupa óskar þess, ber verktaka að gefa fyrirfram 
upplýsingar um í hvaða stefnu suður verða unnar á hverjum stað. Bannað er að rafsjóða 
yfir suðuhöft og skulu þau fjarlægð áður en suðunni verður haldið áfram. Fletir, sem suður 
leggjast á, snertifletir við kverksuður og fletir, sem lokast inni, skulu vera nákvæmt unnir, 
sléttir, þurrir og hreinir. Efni alls rafsuðuvírs skal svara til þeirra grunnefna, sem sjóða á 
saman, þannig að hið brædda efni fái sem líkasta eiginleika og grunnefnin. Rafsuðuvír 
skal geyma á þurrum stað og verja gegn raka. Óheimilt er að nota rakan rafsuðuvír og vír 
með skemmdri klæðningu. 

Rafsuðuvinna má ekki fara fram í frosti eða úti í rigningu nema með samþykki 
umsjónarmanns, og þá aðeins með þeim skilyrðum sem hann setur.  
Komi fram gallar í rafsuðum, skal verktaki bæta úr þeim án óeðlilegra tafa verkkaupa að 
kostnaðarlausu. 

7.5.4 HEITGALVANHÚÐUÐ STÁLHANDRIÐ OG SVALAGRIND 

Liður þessi felur í sér að leggja til handriðum og svalir úr stáli og setja upp í samræmi við 
teikningar, magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingum. Séu handrið og 
svalagrind smíðuð, en ekki sérpöntuð vara, skal  smíða, samkvæmt teikningum arkitekta, 
úr flat- og plötustáli og allar samsetningar heilsoðnar. 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. 
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Handrið og svalir skulu fest á vegg, stigakant eða gólf samkvæmt teikningunni með þar 
tilgerðum festingum samþykktum af eftirlitsmanni verkkaupa Í hverri einingu eru ísoðnar 
festiplötur fyrir handlistafestingar.  

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) eins og mæla má eða 
teljaað verki loknu. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar, þar með talið festingar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og 
förgun umframefnis. Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á 
umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

 

7.5.5 STÁLSTIGI 

Liður þessi felur í sér að leggja til stiga úr stáli og setja upp í samræmi við teikningar, 
magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingum. Suður skulu útfærðar 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. 
Stiga skal festa tryggilega og í samræmi við það sem teikningar segja til um. Stiga, sem 
skulu vera úti, skal heitgalvanhúða. 

Magntaka 
Magn er gefið upp í stykkjum (stk) eins og mæla má eða telja að verki loknu. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar, þar með talið festingar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og 
förgun umframefnis. Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á 
umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

 

7.6 ÁLGLUGGAKERFI - GLERFRONTUR 

 

7.6.0 ALMENNT 

Þessi kafli snýr að glerfronti sem kemur framan á aðalinngang á húsi nr. 9. Frá 1. hæð og 
upp á þakplötu. Sjá teikningar (99)1.08 og (99)5.01 

Gluggakerfið skal uppfylla ákvæði íslenskrar byggingarreglugerðar, íslenskra álagsstaðla 
(Evrópustaðlar) og tilheyrandi þjóðarskjala.   

Álagsstaðlar og helstu álagsforsendur eru: 

Eigið álag: 
ÍST EN 1991‐1‐1:2002/NA:2010 ‐ Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General 
actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings. 

 

Notálag: 
ÍST EN 1991‐1‐1:2002/NA:2010 ‐ Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General 
actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings. 

 

7.6.1 GLERFRONTUR 

Álkerfið kemur fram á teikningu arkitekta nr. (99)1.08 og (99)5.01. 
þar sem hurðir koma í gluggavegg eru þær magnteknar sem hluti af glugganum í 
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magnskrá. 
Litur glugga og hurða  skal vera RAL 7011. 

Álgluggar skulu smíðaðir úr viðurkenndu álgluggakerfi. Efniseiginleikar álprófílana skulu 
vera skv. DIN17165:Al Mg Si 0,5 F22. Álgluggakerfið skal standast 
slagregnsþéttleikapófun skv. gildandi stöðlum. Álgluggakerfið skal hafa tveggja þrepa 
þéttingu. K-gildi min. 1,66W/m2K. Allar kuldarbrýr álgluggakerfisins skulu vera brotnar 
með einangrandi efni og á það einnig við um allan frágang álgluggakerfisins við 
aðliggjandi byggingarhluta. Glerfals álgluggakerfisins skal vera loftað og drenerað á þann 
hátt að vatn sem kemst inn í kerfið sé leitt frá innri þéttingu og vatn frá láréttum prófíl fari út 
í lóðréttéttan prófíl og renni þaðan út. Samsetning láréttra og lóðréttra pósta skal vera 
fullkomlega vatnsþétt. Hljóðeinangrunargildi álgluggaprófílana skal ekki vera lakara en 
glerrúðan, sem er skilgreind í viðkomandi glugga. Skal verktaki leggja fram gögn þessu til 
staðfestingar. 
Val á álgluggakerfi er án undantekninga háð samþykki arkitekta hússins. 
 
Breidd álprófíla skal vera 150mm. Þess skal gætt að þeir smellulistar sem ramma inn 
gluggann séu jafndjúpir í öllum gluggum í hússins.  
Opnanleg fög glugga eru ýmist topphengd eða hliðarhengd. Lamir skulu vera ryðfríar 
rennilamir í fals, með innbyggðri mótstöðu. Lamir eru ekki sýnilegar á lokuðum glugga. Öll 
fög skulu hafa þriggja punkta öryggislæsingar, ryðfríar stangarlæsingar. Tvöfalt ryðfrítt 
slúttjárn skal vera fellt í karm við hverja læsingu og skal tekið úr karmi fyrir báðum götum 
þ.a. hægt er að læsa glugga í loftunarstöðu. Allur sýnilegur gluggabúnaður skal vera úr 
burstuðu ryðfríu stáli. 
Hurðir á anddyri er ál rennihurð.  Þar sem gluggar eru samtengdir hurðum eru þeir taldir 
með hurðum. Hurðir skulu vera frá sama framleiðanda og álgluggar. 
Rafstýrður opnunarbúnaður sem stýrt er með hnappi að utan- og innanverðu er á hurðum 
við aðalinngang. Útfærsla skal borin undir arkítekt hússins til samþykktar.  

Þegar búið er að staðsetja glugga í gluggagat skal ganga frá öllum festingum í samræmi 
við leiðbeiningar framleiðanda gluggana. Milli steins og karma skal troða tjöruhampstróði. 
Þétta skal glugga og hurðir að utan og innanverðu með þéttilista og þankítti af heppilegri 
gerð. Verkþáttur er einvörðungu framkvæmdur í þurru veðri. Miklu máli skiptir að hreinsa 
fúgur af öllum óhreinindum áður en tróði og bakstopp er komið fyrir, síðan eru allar fúgur 
grunnaðar. Grunnur er notaður til að auka viðloðun fúgufyllis enn frekar við önnur efni. 
Fúgufylli er dælt í fúgur yfir bakstopp, eigi skemur en klukkustund eftir að fúga hefur verið 
grunnuð, áríðandi er að magn fúgufyllis sé hæfilegt, síðan er fúgufylli þrýst að bakstopp 
pulsunni með þar til gerðum fúgu pinna svo tenging fáist við báðar hliðar fúgunnar, yfirborð 
fúgufyllis á að vera slétt og fallegt. Þetta skal framkvæmt bæði inni og úti og telst verkþætti 
lokið þegar eftirlitsmaður verkkaupa hefur yfirfarið og samþykkt kíttun. 

Magntaka 
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, 
afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á 
umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða
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10 LEIÐBEINANDI TEGUNDASKRÁ 

 

10.0 INNGANGUR 

Þessi tegundaskrá tilgreinir tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hönnuðir hafa haft 
til hliðsjónar við hönnun verkefnisins og er ætlað að auðvelda bjóðendum að gera sér 
grein fyrir markmiðum hönnuða. Um tegundaheiti, sem vísað er til, gildir að þau eru 
aðeins dæmi til viðmiðunar og heimilt er að bjóða viðkomandi tegund "eða sambærilegt" 
ef uppfylltar eru kröfur verklýsingarinnar. Með þessu er alls ekki verið að skuldbinda 
bjóðendur til að nota það sem tilgreint er. Í þessu sambandi er vísað til laga um opinber 
innkaup frá 31. maí 2001 nr. 94, grein 24, þar sem segir m.a: 

Í útboðsgögnum skal vöru, þjónustu eða verki lýst eins nákvæmlega og kostur er með 
tækniforskriftum ... Ekki má vísa til vörumerkja, einkaleyfa, gerða eða sérstaks uppruna 
eða framleiðslu án þess að efni samningsins réttlæti slíka tilvísun. Ef engin leið er til 
þess að lýsa efni samnings með tækniforskriftum, sem eru nógu nákvæmar eða 
skilmerkilegar fyrir kaupanda og bjóðendur, er þó heimilt að vísa til slíkra atriða, enda 
fylgi slíkri tilvitnun orðalagið "eða jafngildur" eða sambærilegt orðalag. 
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10.1 LEIÐBEINANDI TEGUNDASKRÁ 

 

Byggingarhluti Gerð / efni Tegund 

7.2.2 Öndunardúkur 

7.2.2 Öndunardúkur 

7.2.2 Öndunardúkur 

7.2.2 Öndunardúkur 

7.2.3 Reyklosunarbúnaður 

7.2.5 Þakdúkur 

7.2.6 Þakniðurfall í kverkar 

7.4.1 Vírhögg, holufylling 

7.5.4 Stálhandrið og svalir 

7.5.4 Stálhandrið og svalir 

7.5.4 Stálhandrið og svalir 

7.5.5 Stálstigi 

 

 

Öndunardúkur 

Lím 

Þéttiborði 

Grunnur 

Reyklosunarbúnaður 

Þakdúkur 

Kverkniðurfall 

Holufylling 

Svalagrind með handriðum 

Svalagrind 

Festingar 

Flóttastigi 

SIGA MAJCOAT dúkur 

SIGA WIGLUV. lím 

SIGA NAILSEALING TAPE 

SIGA DOCKSKIN 

Eternit Essernorm 2000 

Firestone EPDM dúkur 

Sita Easy niðurfall 

Waterplug frá Xypex 

Weland heildarlausn 

Midthaug svalagrindur 

Schöck festingar Type ks 

Weland heildarlausn 
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Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 0
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Suðurlandbraut 76. Moskan í Reykjavík

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer 002

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Suðurlandbraut 76. Moskan í 
Reykjavík, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:



Suðurlandbraut 76. Moskan í Reykjavík
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstöðusköpun 1 heild 0
1.1.2 Girðing með hliði 287 lm 0
1.1.3 Rekstrarkostnaður vinnusvæðis 1 heild 0
1.1.4 Frágangur í verklok 1 heild 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Gröftur fyrir undirstöðum 25 m³ 0
1.2.2 Þjöppuð malarfylling 12 m³ 0

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0



Suðurlandbraut 76. Moskan í Reykjavík
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk utanhúss
7.1.1 Meðhöndlun sjónsteypu. (Monosilan) 124 m² 0 kr.
7.1.2 Lokun á kónagötum 900 stk 0 kr.

Kafli 7.1 Múrverk utanhúss: 0 kr.

7.2 Sökkulfrágangur
7.2.1 Einangrun sökkla 200 m² 0 kr.
7.2.2 Takkadúkur 200 m² 0 kr.

Kafli 7.2 Sökkulfrágangur 0 kr.

7.3 Límtrésbitar og Þak
7.3.0 Trévirki. Burðarvirki

7.3.0.1 Límtrésbitar m/fest. 80 m 0 kr.
7.3.0.2 Kraftsperrur 15 m 3 stk 0 kr.

7.3.1 Þak
7.3.1.1 Þaktúður 12 stk 0 kr.
7.3.1.2 Þakniðurfallsrör 90 m 0 kr.
7.3.1.3 Borðaklæðning 335 m² 0 kr.
7.3.1.4 Þakpappi, 335 m² 0 kr.
7.3.1.5 Vindpappi 335 m² 0 kr.
7.3.1.6 Þakdúkur 335 m² 0 kr.
7.3.1.7 Þakbrunnur m/rafhitun 6 stk 0 kr.
7.3.1.8 Steinullareinangrun 335 m² 0 kr.
7.3.1.9 Þolplast 0,2 mm 335 m² 0 kr.

7.3.2 Reyklosunarbúnaður 1 stk 0 kr.

Kafli 7.3 Límtrésbitar og þak samtals: 0 kr.

7.4
Gluggar, útihurðir og 
álgluggakerfi

7.4.1 Gluggakerfi
7.4.1.1 Glerfrontar m. Uppsetningu og glerjum 305 m² 0 kr.

7.4.2 Álgluggar fastir 15 m 0 kr.
7.4.3 Hurðir

7.4.3.1 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 2 stk 0 kr.
7.4.3.2 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 1 stk 0 kr.

Kafli 7.4 Gluggar og útihurðir samtals: 0 kr.

7.5 Stálvirki
7.6.4 Heitgalvanhúðuð stálhandrið. 18 m 0 kr.
7.6.5 Stigi úr járni, o180 cm, h=3,0 m 1 stk 0 kr.
7.6.6 Stálgrindur fyrir svalir 10 m 0 kr.

7.6.6.1 Festingar fyrir svalagrindur 8 stk 0 kr.
7.6.6.2 Flóttasvalir 11 m² 0 kr.

Kafli 7.5 Stálvirki samtals: 0 kr.

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0 kr.




