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Formáli 

Það eru mikil forréttindi sem felast í því að hafa aðgang að menntun og þar er Háskólinn í 

Reykjavík engin undantekning. Eftir að hafa lokið meistaranámi í húsasmíði vorið 2013 ákvað ég 

að skrá mig í nám í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík. Ég hóf nám við skólann haustið 

2013 og var þá í hálfu námi í byggingariðnfræði sem lauk á haustönn 2015. Þá hóf ég nám í 

byggingarfræði sem er mjög skemmtilegt en einnig mjög krefjandi nám. Námið í byggingarfræði 

reynir á hæfni nemenda til samvinnu sem og einstaklingsvinnu þar sem nemendur öðlast færni 

og þjálfun í upplýsingaöflun og upplýstri ákvarðanatöku. Það hefur verið krefjandi verkefni síðustu 

ár að stunda nám og vinna samhliða því en á sama tíma forréttindi að fá tækifæri til þess að 

stunda nám þar sem vinnan og námið tengjast og fléttast saman. Fjölskyldan mín hefur sýnt mér 

mikinn stuðning og gefið mér þann tíma sem ég hef þurft til að sinna náminu samhliða vinnunni 

og vil ég þakka konunni minni, Thelmu, og dætrum okkar, Lenu og Diljá, fyrir þá aðstoð og 

stuðning sem þær hafa veitt mér. Það er mikilvægt að eiga gott stuðningsnet og geta leitað 

aðstoðar sem og jafnvel gefið af sér. Í gegnum námið mitt hef ég fengið aðstoð, álit og átt samtöl 

um þau verkefni sem unnin eru á hverjum tíma. Þar vil ég sérstaklega nefna Sigurð Örnólfsson 

(Sigga bróður), sem hefur ósjaldan gefið sér tíma til að ræða við mig um þau verkefni sem ég hef 

verið að leysa og vil ég þakka honum fyrir.  

Þær eru ófáar stundirnar sem farið hafa í verkefnavinnu með Guðmundi, Ólafi og Nökkva og hefur 

myndast mikill vinskapur á milli okkar. Hjálpsemi og greiðvikni er það sem einkennt hefur 

samvinnu þessa hóps og vil ég þakka þeim fyrir.  

Ég vil þakka öllum þeim kennurum og leiðbeinendum sem hafa miðlað reynslu sinni og þekkingu 

til mín í náminu. Þeir eru það margir að ekki er hægt að nafngreina þá alla hér. Þeir sem hafa 

kennt flesta áfanga eru Viggó, Þormóður, Kristinn, Karl, Eyþór og Helgi og vil ég þakka þeim 

sérstaklega fyrir. 
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1. Inngangur 

Vorið 2017 fór ég að líta í kringum mig eftir verkefni sem gæti hentað sem lokaverkefni fyrir 

haustönnina en fann ekkert bitastætt til að byrja með. Um mitt sumar hafði ég samband við 

Valdimar Harðarson hjá ASK Arkitektum og hann sendi mér áhugaverða tillögu sem hafði lent í 

öðru sæti í samkeppni um kirkju og menningarhús í Mosfellsbæ. Þegar ég skoðaði tillöguna nánar 

kom í ljós að um svo stórt og mikið mannvirki var að ræða að það yrði of umfangsmikið verkefni 

fyrir mig. Ég hélt því áfram leit minni að hinu fullkomna verkefni. Kirkjan í Mosfellsbæ fór þó ekki 

úr huga mér þannig að ég skoðaði þau gögn sem fylgdu tillögunni betur. Þá kom í ljós að verkefnið 

var skilgreint sem tveir áfangar. Áfanginn sem innihélt kirkju og safnaðarheimili, samtals 1987 

fermetrar af stærð, hentaði mjög vel sem lokaverkefni. Í upphafi annar lagði ég verkefnið fyrir tvo 

af leiðbeinendum mínum, þá Þormóð Sveinsson og Viggó Magnússon, og leist þeim vel á.  

Við upphaf verkefnisins var ákveðið að halda í eins mikið af eiginleikum og útliti tillögunnar og 

hægt var með tilliti til gildandi laga, reglugerða og staðla.  

 

1.1. Hönnunarfasar 

Í náminu hafa okkur verið kynntar vinnureglur og þeir fasar sem fara þarf í gegnum við hönnun á 

byggingum. Mikilvægt er að halda skipulega utan um öll gögn sem til verða í hverjum fasa fyrir 

sig. Öll ákvarðanataka verður rekjanleg ef þetta verklag er viðhaft.   

Frumhönnun 

Í frumhönnunarfasa er gagna um lóðina aflað frá byggingaryfirvöldum, svo sem hæðar- og 

mæliblöð sem og lóðarblöð. Þá er mikilvægt að skoða viðkomandi deiluskipulagsuppdrátt sem og 

greinagerð sem honum fylgir. Því næst er útlit byggingarinnar rissað upp með tilliti til 

staðsetningar, notkunar og stærðar. 

Forhönnun 

Í forönnunarfasa hefst greiningarvinna og öll helstu deili leyst á skissuformi. Einnig fer fram 

kortlagning á öðrum deilum sem leysa þarf. Lagnir og burðarkerfi eru kortlögð sem og tekin 

afstaða til efnisnotkunar og uppbyggingar einstakra byggingarhluta. Því betur sem 

greiningarvinnan er unnin, því auðveldari verður vinna aðaluppdrátta sem og séruppdrátta. Við 

lok forhönnunarfasa er gerð tímaáætlun verks, kostnaðaráætlun verks sem og farið 

yfirhönnunaráætlun og hún uppfærð. 
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Aðaluppdrættir 

Vinna við aðaluppdrætti felst í að koma öllu því sem fram kom í greiningum í eitt aðaluppdráttasett 

sem unnið er með tilliti til gátlista aðaluppdrátta. Einnig er skrifuð byggingarlýsing og skal gerð 

grein fyrir þeim þáttum eins og þeim er líst í 4.3.9. gr. byggingarreglugerðar. 

Séruppdrættir og útboðsgögn 

Séruppdrættir eru vinnuteikningar sem unnar eru upp úr aðaluppdráttum og verða í framhaldinu 

hluti af útboðsgögnum sem einnig innihalda samnings- og verkskilmála ásamt verklýsingum og 

magnskrá. 

 

2. Frumhönnun 

Verkefnið var sem fyrr segir unnið upp úr samkeppnistillögu sem Ask Arkitektar höfðu unnið að 

árið 2009. Tillagan var um kirkju og menningarhús í Mosfellsbæ. Þar sem húsið var talsvert stórt 

og viðamikið var ákveðið að verkefni mitt snéri aðeins að öðrum hluta hússins, sem sagt áfanga 

eitt sem samanstendur af kirkju og safnaðarheimili. Þessi fasi snérist um að gera mér grein fyrir 

húsinu og hvernig ég gæti komið þessu verkefni fyrir án þess að breyta miklu, þar sem það var 

alltaf markmiðið. Lóðin sem húsið á að standa á er í miðbæ Mosfellsbæjar en samt í mikilli nánd 

við náttúruna og því mikilvægt að vel takist til. Þak hússins á að vera skírskotun til fjallgarðs 

Esjunnar sem blasir við frá kirkjustæðinu og er því þak hússins og lögun þess einn af mikilvægustu 

útlitsþáttum hússins. Útveggir hússins eiga að vera sjónsteypa og tengjast því urðinni norðan við 

húsið órjúfanlegum böndum. Í framhaldi hófst vinna við gagnaöflun, bæði að afla gagna frá 

stofunni sem og gagna frá Mosfellsbæ. Þar sem ekkert hefur þokast áfram hjá bænum varðandi 

umrædda lóð eru hvorki til mæliblöð né hæðarblöð fyrir umrædda lóð. Í samráði við Þormóð leitaði 

ég upplýsinga um hæðarkóta á nærliggjandi lóð og út frá þeim hæðarkóta var hæðin áætluð 

(svokölluð gefin hæð).  

 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

7 

Valur I Örnólfsson 

3. Forhönnun 

3.1. Rýmisgreining 

Við upphaf rýmisgreiningar byrjaði ég á því að skoða aðgengismál fatlaðra og hverju ég þyrfti að 

hliðra til. Bílastæði fatlaðra eru sex talsins af 82 stæðum sem ætluð eru fyrir bygginguna. Í 

greinagerð og skipulagsskilmálum sem er að finna á vef Mosfellsbæjar er farið fram á að 

lágmarksfjöldi bílastæða sé 70 og að 45 stæði séu í bílakjallara. Umræddur bílakjallari er hluti af 

verkáfanga tvö og þar sem verkefnið snýr einungis að verkáfanga eitt er útbúið bílastæði þar sem 

áfangi tvö ætti að rísa.  

Salerni fyrir gesti. Miðað er við að í húsinu geti verið allt að 550 manns þegar mest er. Þar sem 

sá fjöldi er einungis til mjög skamms tíma í einu, til dæmis þegar stórar samkomur eru í kirkjunni 

svo sem jarðafarir eða hátíðamessur, miða ég einungis við þann fjölda sem safnaðarsalir geta 

tekið og er sá fjöldi 200 manns.  

„6.8.4. gr. Fjöldi og gerð snyrtinga. Í skólum, samkomuhúsum, veitingastöðum og öðrum 

byggingum sem almenningur hefur aðgang að og þar sem fólk safnast saman innan bygginga 

skal fjöldi salerna og handlauga vera að lágmarki skv. töflu 6.06. Heimilt er að víkja frá ákvæðum 

um lágmarksfjölda í töflu 6.06 þegar fjöldi gesta er umfram 130 og skulu hönnuðir þá gera grein 

fyrir forsendum heildarfjölda salerna í greinargerðum sínum“ (Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

með áorðnum breytingum).  

Tafla 1(Byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum) 

 

 

Samkvæmt töflunni hér að ofan þarf samtals níu salerni til að anna þeim fjölda sem gert er ráð 

fyrir að geti sótt samkomur í samkomusölum hússins. Fjöldi salerna hreyfihamlaða skal vera 

hlutfall af salernisfjölda samkvæmt því sem hér segir: 

„6.8.3. gr. Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja. Í byggingum sem falla undir þennan kafla og 

eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar, skulu a.m.k. eitt af hverjum tíu baðherbergjum 
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og/eða snyrtingum á hverri hæð vera fyrir hreyfihamlaða [þó aldrei færri en eitt]1). Snyrtingarnar 

skulu taldar með í heildarfjölda snyrtinga hverrar byggingar“ (Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

með áorðnum breytingum).  

Við ákvörðun á fjölda salerna í starfsmannaaðstöðu var leitað í reglur Vinnueftirlits ríkisins auk 

þess sem bætt var við salerni fyrir fatlaða. Í reglum Vinnueftirlitsins segir:  

„22. gr. Salernafjöldi.  

1. Þar sem að staðaldri starfa fleiri en 5 karlar og 5 konur skulu salerni og snyrting fyrir hvort kyn 

aðgreind.  

2. Að jafnaði skal vera minnst eitt salerni fyrir allt að 15 manns en miða skal þó við eftirfarandi 

meginreglur um fjölda salerna, þvagstæða og handlauga:“ 

Tafla 2 (Reglur um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995) 

 

Salerni skulu hönnuð samkvæmt leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar með tilliti til stærðar rýma. 

Við ákvörðun á fjölda starfsfólks leitaði ég til Hreiðars Stefánssonar framkvæmdastjóra 

Lágafellskirkju og fórum við yfir það hversu margt starfsfólk yrði starfandi við kirkjuna miðað við 

þá stærð sem unnið er með. Hreiðar telur að prestarnir yrðu þrír, einn djákni, einn organisti, einn 

framkvæmdastjóri og einn til tveir starfsmenn við skrifstofustörf. Eftir samtalið miða ég hönnunina 

við það að átta starfsmenn vinni að staðaldri við safnaðarheimilið. Í safnaðaheimili Lágafellskirkju 

er mikið starf unnið bæði með börnum, ungmennum og fullorðnu fólki. Það þarf því að gera ráð 
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fyrir salernisaðstöðu fyrir fleira fólk en hefur fasta starfsaðstöðu í safnaðarheimilinu. Í 

starfsmannaaðstöðu eru tvö venjuleg salerni og eitt salerni fyrir hreyfihamlaða.  

Í húsinu eru tvö ræstiherbergi, eitt í alrými og annað sem tilheyrir safnaðarheimili.  

Allir inngangar og allar hurðir eru hannaðar með tilliti til algildrar hönnunar. Umferðarbreidd hurða 

í byggingunni er hvergi minni en 83 sm en í langflestum tilfellum er umferðarbreiddin meiri. Ef 

þröskuldur er í dyrum er miðað við að hann verði aldrei hærri en 25 mm. Allir gangar í húsinu eru 

miðaðir við að umferðarbreidd fari hvergi niður fyrir 150 sm. Í kirkjunni eru allir endastólar þannig 

frágengnir að auðvelt er að fjarlægja stólinn svo hjólastóll geti komið í hans stað. 

Til að öll rými og salir nýtist sem best var ákveðið að hafa felliveggi sem skilja flest rými að. Við 

mjög stórar athafnir í kirkjunni er til dæmis hægt að opna inn í hliðarsalinn og stóla hann upp. Á 

þann hátt er möguleiki á að bæta við um 100 manns í kirkjuna. Felliveggir sem Áltak býður upp á 

af tegundinni Multiwal voru skoðaðir og er hægt að fá þá í ýmsum útfærslum, bæði hvað varðar 

útlit, hljóðeinangrun og brunakröfu. 

Þegar skoðað var hvernig sorpmálum við kirkjuna yrði háttað kom í ljós að gerð er krafa um að 

gengið sé frá svokölluðum djúpgámum fyrir sorp. Ég leitaði til Þormóðar varðandi upplýsingar um 

djúpgáma og benti hann mér á að skoða lausnir sem Gámaþjónustan býður upp á. Gámarnir eru 

staðsettir austan við húsið og eru sérstök stæði fyrir sorplosunarbíl til að athafna sig. 

Tæknirými er staðsett í kjallara sem er einungis undir salernisálmu. Gert er ráð fyrir að þar sé 

komið fyrir loftræstisamstæðu sem og vatnsinntökum. Í herbergi á bak við salerni verður svo 

herbergi sem hýsir rafmagnsskápa sem og smáspennuskápa.   

 

3.2. Burðarþolsgreining 

Það fyrsta sem skoðað var í burðarþolsgreiningu var þakið yfir kirkjunni. Það var skilgreint í 

samkeppnisgögnum á eftirfarandi hátt: Gert ráð fyrir að þak kirkju sé steinsteypt með hvítri steypu 

(Ask Arkitektar, 2009). Eftir nánari skoðun og viðræður við leiðbeinanda var ekki talið ráðlegt að 

steypa svo stórt og mikið þak, þar sem undirstöður þaksins myndu breyta útliti og eiginleikum 

hússins að talsverðu leyti. Þá hófst vinna við skilgreina burðarvirki þaksins á þann hátt að það 

stæðist kröfur um burðarþol en útliti þess yrði haldið eins og kostur er. Á fundi með Eyþóri voru 

eftirtaldar ákvarðanir teknar: Þakið verður stálgrindarþak með timbursperrum á milli stálsperra. 

Ofan á timbursperrur verður sett vatnsgufuopinn þakdúkur og timburlektur. Ofan á lektur verður 
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gisklædd borðaklæðning undir læsta klæðningu. Að neðan verður loftið grindað og klætt með 

klæðningu sem verður ákveðin með tilliti til hljómburðar.  

Þak á kirkju listað upp ofan frá og niður: 

1. Læst þakklæðning og dúkur. 

2. Gisklædd borðaklæðning 22 X 145 mm. 

3. Lektur 45 X 95 mm. 

4. Vatnsgufuopinn þakdúkur. 

5. Timbursperrur 45 X 225 mm, boltaðar við eyru á bita (c/c.600). 

6. Stálsperrur IP. 400 (c/c 4000 mm). 

7. Stálrammi festist ofan á steypta veggi HEA. 600. 

8. Þakeinangrun 225 mm. 

9. Rakavarnarlag. 

10. Loftagrind hengd neðan í loft. Rými fyrir lagnir þarf að vera ca. 350 mm.  

11. Loftaklæðning verður valin með tilliti til hljómburðar og brunavarna. 

Þakið yfir safnaðarsal og safnaðarheimili er svokallað flatt þak klætt með þakdúk og úthagatorf 

notað sem farg. Þar sem haf er mikið í safnaðarsal eru notaðar steyptar súlur til að bera uppi 

þakið. Platan er 250 mm þykk.  

Í forkirkju fannst okkur ekki forsvaranlegt að hafa súlur sem myndu skemma rýmið að talsverðu 

leyti. Eftir samtal við Eyþór var farið í rannsóknarstofu skólans þar sem nemendum var kynnt 

aðferð við að nota spennukapla sem eykur spennuvídd umtalsvert. Í þaki yfir forkirkju er reiknað 

með að notaðir verði spennukaplar í 250 mm þykka þakplötu sem er frágengin á sama hátt og 

þak yfir safnaðarsal og safnaðarheimili að öðru leyti. 

Útveggir hússins eiga að vera sjónsteypa í ljósum lit. Tillagan er úr samkeppni árið 2009 og á 

þeim tíma þótti eðlilegt að hús væru einangruð og pússuð að innan. Í dag er það ekki talin 

viðunandi byggingaraðferð og því þurfti að finna lausn á hvernig ganga ætti 

frá útveggjum. Ákveðið var að nota hina svokölluðu skagfirsku aðferð . 

Leitað var að upplýsingum í lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc. 

Uppbygging veggs: Innri hluti veggsins er burðarhlutinn og er hann 200 mm 

á þykkt, ytri hluti veggsins er 120 mm á þykkt og er hann hugsaður sem 

klæðning, á milli steyptra veggja kemur 100 mm plasteinangrun (EPS 24 

kg/m2) (Einar I. Ólafsson, 2015). 
Mynd 1 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

11 

Valur I Örnólfsson 

Til að gera mér betur grein fyrir framkvæmdinni hafði ég samband símleiðis við Einar I. Ólafsson. 

Framkvæmdin fer þannig fram að í byrjun er ytra byrði burðarveggsins slegið upp, sem sagt 200 

mm veggjarins. Því næst er einangrun fest utan á það byrði og járnabundið. Teinum og kónum er 

þá komið fyrir og innri veggurinn steyptur. Þegar búið er að steypa 200 mm vegginn er ytra mótið 

tekið niður og járnabundið, svo eru mótin tvöfölduð og steypt í ytra byrðið (Einar I. Ólafsson, 

munnleg heimild, 6. október 2017). 

 

3.3. Brunagreining 

Starfsemi er kirkja og safnaðarheimili sem jafnframt má nýta sem fundarsali og er að mestu í 

notkunarflokki 2, en skrifstofur í notkunarflokki 1. Þegar búið er að skilgreina undir hvaða 

notkunarflokk húsið fellur, er hægt að skoða byggingarreglugerðina út frá því og skipta húsinu 

niður í brunahólf. Byggingin verður ein meginbrunasamstæða sem skiptist í sex brunahólf.  

Brunahólf verða almennt EI 60 með EI2 30-CSm / EI2 30-Sm hurðum. Gler í brunahólfandi 

veggjum verða almennt a.m.k. E30. Forkirkja og snyrtingar mynda á þessu stigi eitt brunahólf 

≈330m². Skrifstofurými og starfsmannaaðstaða verður eitt brunahólf ≈349m². Framreiðslueldhús, 

geymsla og safnaðarsalur verða eitt brunahólf ≈308m². Inntaksrými og loftræsting verður eitt 

brunahólf ≈87m². Safnaðarsalur verður eitt brunahólf ≈149m², gengt í hana utan frá. Kirkja verður 

sér brunahólf ≈596m². Þegar ég var búinn að gera brunagreininguna að mestu leyti óskaði ég eftir 

fundi með Guðmundi Gunnarsyni sem er fagstjóri eldvarna hjá Mannvirkjastofnun og fékk hann 

til að fara yfir greininguna með mér. Gunnar bað mig að skilgreina og gera grein fyrir því hvað 

loftræstikerfið gerir þegar boð berast frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi. Við fórum yfir slökkvitæki 

og brunaslöngur í húsinu. Farið var yfir flóttaleiðir og vorum við sammála um að þær væru ríflegar 

miðað við þann fjölda sem gert er ráð fyrir að verði í húsinu. 

 

3.4. Hljóðgreining 

Þegar vinna við hljóðgreiningu hófst byrjaði ég á því að horfa til allra hljóðgjafa og greina svo þá 

hljóðgjafa sem ég vildi einangra frá sérstaklega, til dæmis loftræstisamstæðu í kjallara, en vegna 

staðsetningar hennar verður hún ekki til vandræða. Gæta þarf sérstaklega að frágangi þar sem 

salerni starfsmanna snúa að fundarherbergjum. Frágangur á öllum tæknibúnaði í byggingunni 

verður með þeim hætti að kröfur til hljóðvistar verða uppfylltar. Á skrifstofum presta fara oft fram 

mjög viðkvæm trúnaðarsamtöl og er því mjög mikilvægt að góð hljóðeinangrun sé í veggjum og 
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hurðum á milli herbergja sem og á milli herbergja og almenns rýmis. Fullnægjandi hljóðeinangrun 

verður tryggð með því að beita þekktum lausnum við uppbyggingu milliveggja. Við hljóðhönnun 

kirkjunnar og safnaðasala verður litið sérstaklega til viðeigandi markmiða fyrir tónlistarflutning en 

einnig gerð krafa um að talað mál skili sér vel. Gert er ráð fyrir hljóðkerfi í kirkju og sölum. Við 

vinnu á hljóðgreiningu var stuðst við gæðaflokki C í staðlinum ÍST45:2011, Hljóðvist - flokkun 

íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Eftir að búið var að setja upp greininguna hafði ég samband við Ólaf 

Daníelsson fagstjóra hjá Eflu og kennara hjá Háskólanum í Reykjavík og bað hann um að fara 

yfir greiningu mína sem hann gerði. 

 

3.5. Lagnagreining 

Frárennsli. 

Leitað var á kortavef Mosfellsbæjar til að fá hæðarkvóta á brunnum út í götu og er skjámynd af 

þeim í viðauka D. Brunnar í götu eru nægjanlega neðarlega til að ekki þurfi að dæla skolpi né 

regnvatni frá kjallara en á móti kemur að fyrir bæði skolp og regnvatn af efri hæð þarf að vera 

fallbrunnur. Fráveitukerfið er tvöfalt kerfi og er því sér regnvatn og sér skolp. Leitast er við að alls 

staðar sé farið stystu leið út fyrir hús þar sem skolp er tekið út úr húsi. Útreikningar á halla lagna 

kemur fram í viðauka D. 

Hitakerfi. 

Gert er ráð fyrir að húsið sé hitað upp á tvennan hátt, annars vegar með gólfhitakerfi og hins vegar 

með loftræsingu. Einnig verða hitablásarar fyrir ofan aðalinnganga. Gólfhitalagnir verða lagðar 

ofan á til þess gerða einangrun. Miðað skal við heildarlausn á gólfhitakerfi frá einum framleiðanda. 

Leggja þarf gólfílögn yfir gólfhitakerfið og verður notuð Anhydrit ílögn af viðurkenndri gerð nema 

þar sem rakaálag er, svo sem við innganga, á salernum og í tæknirými í kjallara. Þar verður notuð 

sementsbundin múr ílögn. 

Loftræstikerfi. 

Loftræstikerfi verður í húsinu og er gert ráð fyrir að lagnir fyrir innblástur í forkirkju, safnaðarsali 

og safnaðarheimili verði úr samsoðnum PE rörum sem lögð eru í grunni byggingarinnar. 

Loftristum verður komið fyrir í gólfi við glugga fyrir innblástur. Útsog frá framangreindum rýmum 

verður um lagnir sem lagðar eru í rör og stokka eftir atvikum fyrir ofan kerfisloft. Innblástur og 

útsog í kirkju verður lagt í grunni úr samsoðnum PE rörum að kirkju. Þaðan fara lagnir í stokk upp 
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í þakvirki kirkjunnar og er gert ráð fyrir lagnaleið ofan við loftaklæðningu. Loftræstisamstæðan er 

staðsett í tæknirými í kjallara og er hún útbúin varmaendurvinnslu. Samstæðan sækir nýtt loft í 

gegnum lögn sem liggur frá kjallara og upp á húsþak byggingarinnar en útblástur er lagður í jörð 

út frá húsinu. Stærðarútreikninga má sjá í viðauka D. 

Neysluvatnslagnir   

Neysluvatnslagnir verða lagðar frá tæknirými í kjallara og liggja þær fyrir ofan kerfisloft að þeim 

rýmum þar sem töppunarstaðir eru, nema aðrar kröfur verða gerðar af lagnahönnuði.    

 

3.6. Efnisgreining 

Við vinnu á efnisgreiningu eru valin efni skoðuð og borin saman mismunandi gæði og eiginleikar 

efnanna. Leitast er við að bera saman mismunandi efni án þess að taka afstöðu til framleiðenda. 

Tekin er afstaða til þess hvaða eiginleika efnin þurfa að hafa. Þegar kom að vali á þakdúk fyrir 

flatt þak á byggingunni var horft til fjögurra þátta; framkvæmdar, þakhalla, viðhalds og kostnaðar. 

Þessum þáttum var gefið vægi í einkunnargjöf. Í framhaldinu var hverjum og einum þætti gefinn 

einkunn og heildarsumma reiknuð út. Í viðauka D má skoða allar efnisgreiningar. Uppbygging á 

kirkjuþaki var ákveðin á skissuformi í upphafi, þar sem frágangur við þakrennu var leystur á mjög 

sérstakan hátt. Ákveðið var að koma fyrir öndun fyrir ofan vatnsgufuopin þakdúk. Hægt er að færa 

sönnur fyrir því með útreikningum að ef vindþéttilagið er meira en fjórtán sinnum opnara en 

rakavarnarlag þaksins er tryggt að ekki verði rakaþétting í byggingarhlutanum ef loftun ofan við 

vindvarnarlag er í lagi (Agnar Snædahl, 2009). Í viðauka C má sjá þakdeili sem sýnir þennan 

frágang. 

 

3.7. Orkugreining 

Orkugreining fer þannig fram að fyrst er sótt skjal á vef Mannvirkjastofnunar á eftirfarandi slóð 

(http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-

2012/leidbeinandi-forrit-og-tonmoskvaleidbeiningar/). Skjalið er þannig uppbyggt að leiðbeiningar 

leiða hönnuðinn áfram í því að fylla út viðkomandi byggingarhluta og sér svo reikniskjalið um að reikna 

þær þykktir af einangrun sem við eiga. Orkugreining fyrir verkefnið er að finna í viðauka D. 
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3.8. Deililausnir 

Í frumhönnunarfasa er gerð greining á þeim deilum sem þarf að leysa og þau merkt inn á 

teikningu. Einnig eru þeir staðir sem krítískastir eru leystir á skissuformi. Ég leysti sex staði í 

byggingunni á skissuformi og í framhaldinu lagði ég þær skissur fyrir leiðbeinendur. Eftir fundi 

með leiðbeinendum höfðu deiliteikningarnar nær allar breyst talsvert til hins betra. Hægt er að 

skoða skissur af deilum í viðauka D. Eftir skissuvinnuna er tímabært að teikna frágangsdeili í bim 

forritið sem notast var við. 

 

3.9. Áætlanir  

Kostnaðaráætlun og verkáætlun 

Við lok hvers fasa er gerð kostnaðar- og verkáætlun fyrir verkið. Ég vann áætlanirnar á þann hátt 

að þegar í ljós kom hvernig frágangur ákveðinna verkliða hækkaði og eða lækkaði eftir þeim 

ákvörðunum sem teknar voru um frágang, þá breytti ég takti kostnaðar- og verkáætlunar í lok 

hvers fasa fyrir sig. Í kostnaðargreiningu er tekið tillit til heildarkostnaðar við byggingu hússins og 

tengist hún ekki kostnaðaráætlun útboðs þar sem einungis er boðinn út kafli sjö.   

 

4. Aðaluppdrættir 

Þegar vinnu við forhönnun lýkur er hægt að hefja vinnu við aðaluppdrætti, þar sem þá ætti að 

vera búið að leysa það sem snýr að uppdráttunum. Samkvæmt þeirri áætlun sem ég gerði fyrir 

hönnunina í upphafi var verkefnið á áætlun og gekk vinna við uppdrættina mjög vel. Þar sem 

byggingin er frekar breytileg í laginu og flókin var ákveðið að taka sex snið til útskýringar á 

uppbyggingu hússins. Við vinnu aðaluppdrátta var notast við gátlista aðaluppdrátta sem flest 

embætti byggingarfulltrúa gefa út. Þar sem ekki er gefinn út gátlisti aðaluppdrátta fyrir Mosfellsbæ 

var ákveðið í samráði við leiðbeinanda að nota gátlista aðaluppdrátta sem embætti 

byggingarfulltrúa í Reykjavík gefur út. Aðaluppdrætti má skoða í viðauka C. Gátlista aðaluppdrátta 

er að finna í viðauka E. Aðaluppdrættir innihalda afstöðumynd í mælikvarðanum 1:500 og 

byggingarlýsingu og er skilmerkileg grein í byggingarreglugerð um uppsetningu á 

byggingarlýsingu. Grunnmynd aðaluppdrátta af hverri hæð er í mælikvarðanum 1:100, sniðmyndir 

í mælikvarðanum 1:100 og útlit í mælikvarðanum 1:100. 
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4.1. Skráningartafla 

Við gerð skráningartöflu er fundin út stærð rýma og er notað form sem gefið er út af Fasteignamati 

ríkisins. Einnig er teikniforritið Revit, sem nemendur notast við í náminu, notað til að gera vinnuna 

skilvirkari og nákvæmari. 

4.2. Byggingarlýsing 

Byggingarlýsing er gerð samkvæmt gr. 4.3.9 í byggingarreglugerð. 

a. Byggingarlýsing fyrir Háholt 16. 

Landnr.: 178316 

Staðgreinir:1604-01-33700160, matshluti 01. 

b. Notkun og almenn lýsing: 

Háholt 16 mun hýsa kirkju og safnaðarheimili Mosfellinga. Í byggingunni verður kirkja, 

uppskiptanlegur fjölnotasalur, fundaaðstaða og framreiðslueldhús. Auk þess verður 

skrifstofuaðstaða fyrir presta, aðstoðarprest, tónlistarstjóra og vinnustöðvar í opnu vinnurými.  

Starfsmannafjöldi í byggingunni er breytilegur. Gera má ráð fyrir að meðaltali verði 7-8 

starfsmenn með fasta viðveru. Auk þess er gert ráð fyrir vinnustöðvum sem nýttar eru 

tímabundið, ýmist af starfsmönnum eða í félagsstarfi safnaðarins. Við athafnir og aðra viðburði 

má gera ráð fyrir að um 550 manns verði í byggingunni. Gert er ráð fyrir læstum munaskápum 

fyrir starfsmenn. 

Aðkoma sóknarbarna og starfsmanna er frá Háholti. Bílastæði eru staðsett sunnan við 

safnaðarheimilið meðfram Háholti. Sorpgeymsla er við austurenda byggingarinnar. 

Byggingin er á einni hæð, en með tæknirými loftræsingar í kjallara. Meðfram suðurhlið 

byggingarinnar eru þrír inngangar inn í forkirkju.  

c. Helstu stærðir: 

Byggingin er einn matshluti: 

MHL 01   m2  m3 

Fyrsta hæð             1987  11849,3 

Samtals             1987  11849,3 
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d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfall og bílastæðabókhald: 

Stærð lóðar er 6880 m2 samkvæmt mæliblaði. 

Nýtingarhlutfall: 

Heild mannvirkis  0,29 

Bílastæðabókhald  Stæði  Þar af fyrir hreyfihamlaða 

Bílastæði á lóð  82      6 

Bílastæðakrafa skv. deiliskipulagi er lágmark 70 stæði við kirkjuna. 

e. Burðarvirki: 

Húsið er staðsteypt, veggir, bitar, súlur og botnplata. Milliplata yfir loftræstiklefa og allar 

þakplötur eru staðsteyptar en þakplata yfir forkirkju er með í steyptum spennuköplum. 

Einangrun er ásteypt í burðarvegg. 

f. Frágangur þaka, útveggja og glugga, efnis- og litaval: 

Þök skrifstofu, forkirkju og safnaðarbyggingar eru svokölluð heit þök. Ofan á þakplötur kemur 

eitt lag af ásoðnum asfaltpappa, steinullareinangrun að lágmarki 250 mm, ofan á einangrun 

kemur tvöfalt lag af asfaltpappa, jarðvegsdúkur drenkerfi og farg. Þakfletir eru lagðir 

gróðurþekju. Afvötnun verður í hallandi þakplötu og regnvatn leitt út á við í regnavatnskerfi 

byggingarinnar. Þak yfir kirkju er stálgrind og timburþak með zink klæðningu í ljósum lit. 

Byggingin er að mestu einangruð að utan með 100 mm einangrun og klædd staðsteyptri 

veðurkápu. Gert er ráð fyrir að allir veggir hússins upp að þakbrún hafi sjónsteypuyfirborð. 

Gert er ráð fyrir verksmiðjuframleiddum álgluggum og álútihurðum samlitum álklæðningu að 

utan og að innan. Gler í byggingunni verður tvöfalt einangrunargler með háu einangrunarstigi og 

sólarvörn, ýmist hert gler, samlímt eða flotgler eftir staðsetningu. Gerð glers í útveggjum verður í 

samræmi við byggingarreglugerð og útgefið leiðbeiningablað Rb (nú Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands) (31).121.3 „Val glergerða fyrir húsnæði sem almenningur hefur aðgengi að.“ 

g. Handrið 

Öll handrið hússins verða með lágmarkshæð samkvæmt byggingarreglugerð. Handrið við stiga 

verða úr ryðfríu járni og ná frá 900-1200 mm hæð. 

h. Einangrun og einangrunargildi. 
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Kólnunartölur: 

Þak     ≤ 0,20 

Útveggur   ≤ 0,33 

Gluggar   ≤ 1,55 

Hurðir     ≤ 1,28 

Gólf á fyllingu með gólfhita. ≤ 0,30 

Útveggir, vegið meðaltal ≤                                                                                                 0,64 

Reiknað U-gildi byggingarhluta              W/m2K  Þykkt   Gerð 

Gólf                   0,30  75 mm  Plast 

Veggir steyptir, klæddir að utan    0,33  100 mm Plast  

Timburþak                        0,17  225 mm           Steinull 

Þak, Heitt                  0,20  250 mm           Steinull 

Gluggar       1,55  

Hurðir                   1,70 

Útveggir - vegið meðaltal (veggir-gluggar-hurðir)  0,64 

Heildarleiðnitap      0,79 W/m2 

i. Innveggir og innihurðir: 

Steyptir innveggir verða sandspartlaðir og málaðir í ljósum lit. Almennt eru léttir innveggir 

gifsveggir, málaðir í ljósum lit og að hluta lagðir flísum á salernum og í eldhúsi.  

Veggur sem skilur skrifstofurými frá kirkjusvæði verður glerveggur (glerlistaverk). Gerð glers í 

innveggjum verður í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar og útgefið leiðbeiningablað Rb 

(nú Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands) (31).121.3 „Val glergerða fyrir húsnæði sem almenningur 

hefur aðgengi að.“  

Í fjölnotasal og í kirkju verða felliveggir til að skipta rýminu í smærri einingar. 

Innidyr hafa að lágmarki hindrunarlausa umferðabreidd 830 mm og hindrunarlausa umferðahæð 

2100 mm. 

Innihurðir verða ýmist úr tré, áli, gleri eða stáli. 

j. Gólf og loft: 

Gólf eru úr járnbentri steinsteypu. Botnplata er staðsteypt og einangrað undir botnplötu með 75 

mm einangrun. Sökklar einangrast með 100 mm einangrun. Gólf á gangi, almenningssalernum 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

18 

Valur I Örnólfsson 

og fjölnotasal verða vélslípað ljóst terrazzo. Á gólf búningsaðstöðu og eldhúss verður lagt 

epoxykvarts gólfefni. Að öðru leyti verða gólf almennt lögð línolíumdúk með parketáferð. 

Gólf geymslu og inntaksrýmis eru máluð. 

Á göngum, skrifstofurými, forkirkju og í fjölnotasal verður niðurtekið kerfisloft. Í kirkju er gert ráð 

fyrir að loftfletir verði klæddir gifsefnum og máluð.  

k. Lagnakerfi 

Hitalagnir: 

Upphitun húss er með tvennum hætti. Öll rými hafa gólfhita sem grunnhitun, síðan verður 

hitun/kæling með loftræstikerfi. 

Neysluvatnslagnir:  

Innsteyptar stofnlagnir koma að dreifikistum, þaðan eru lagnir að tækjum. 

Rafkerfi: 

Lagnaleiðir verða í gólfplötu, loftum og léttum veggjum eftir því sem við á. Heimtaug verður 2000 

A. 

Loftræsting: 

Öll rými verða hituð/kæld með loftræstikerfi. Snyrtingar og eldhús verða með útsogskerfum. 

l. Brunavarnir: 

Brunahönnun er gerð af Brunahönnun ehf. Byggingin er kirkja og safnaðarheimili sem stendur 

við Háholt í Mosfellsbæ. Þetta er fyrri áfangi í byggingu kirkju og menningarhúss í Mosfellsbæ. 

Byggingin er steinsteypt, u.þ.b 1760 m2 að grunnfleti, á einni hæð fyrir utan tæknirými undir 

salernum. Byggingin er hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar.   

Flokkun og notkun byggingar: 

Starfsemi er kirkja og safnaðarheimili sem jafnframt má nýta sem fundarsali og er að mestu í 

notkunarflokki 2, en skrifstofur í notkunarflokki 1. 

Brunahólfun: 

Byggingin verður eitt meginbrunahólf sem skiptist í sex brunahólf.  

Brunahólf verða almennt EI 60 með EI2 30-CSm / EI2 30-Sm hurðum. Gler í brunahólfandi 

veggjum verða almennt a.m.k. E30. 

Forkirkja og snyrtingar mynda á þessu stigi eitt brunahólf ≈330m². 

Skrifstofurými og starfsmannaaðstaða verður eitt brunahólf ≈349m².  
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Framreiðslueldhús, geymsla og safnaðarsalur verða eitt brunahólf ≈308m² 

Inntaksrými og loftræsting verður eitt brunahólf ≈87m² 

Safnaðarsalur verður eitt brunahólf ≈149m², gengt í hann utan frá. 

Kirkja verður sér brunahólf ≈596m²  

Burðarvirki: 

Brunamótstaða aðalburðavirkja verður a.m.k. R60. Samkvæmt núgildandi byggingarreglugerð 

verður áhætta áfram skilgreind sem „meðal“ skv. grein 9.9.3 og kröfur til burðarvirkis því áfram 

R60. 

Klæðningar: 

Klæðningar skulu vera samkvæmt staðlaröðinni ÍST EN 13501. 

Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G, þ.e. Dfl-s1. 

Upphengd loft verða úr A-efnum. 

Utanhúsklæðningar verða í flokki 1 og þakefni í flokki T, eða B (roof). (t2).  

 

Flóttaleiðir: 

Áætlaður hámarksfjöldi í sal kirkju er mest 439 manns en flóttadyr anna miklu meiri fjölda. 

Felliveggir sem skilja að safnaðarsal og kirkju má opna og er þá hægt að bæta við 100 manns í 

viðbót. Frá hvorum safnaðarsal verða flóttaleiðir í gagnstæðar áttir.  

Þar sem um er að ræða fjölnotasali verða sæti ekki föst við gólf. Sætin skulu fest saman, fjögur 

og fjögur, til þess að ekki myndist miklar hindranir við rýmingu fólks.  

Fjöldi á skrifstofu gæti verið allt að 15 manns, en gert er ráð fyrir minni starfsmannafjölda.  

Hvergi verður meiri vegalengd en 25 m í útgang eða annað brunahólf.  

Hurðir í aðalinngangi skulu búnar neyðaropnunarbúnaði. Aðalhurðir eru rafdrifnar rennihurðir 

sem opnast við straumrof og við boð frá reykskynjara. Hnappur til opnunar skal vera við hliðina 

á hurð og vera vel sýnilegur og merktur. Hnappinn skal staðsetja u.þ.b. 1,0 m yfir gólfi og skal 

hann vera upplýstur af neyðarlýsingarlampa, minnst 5 lux, og merktur með skilti sem er minnst 

0,10 m x 0,15 m með mynd af lykli og með textanum: „Neyðaropnun.“ 

Hurðir í flóttadyrum á gluggavegg skulu búnar neyðarhandföngum skv. IST EN 179. 

 

Brunaviðvörunarkerfi: 

Viðurkennt vistafangakerfi verður í öllu húsinu skv. IST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. 

Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður við inngang í 
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forkirkju.  

Jaðarbúnaður getur verið hurðaseglar, bruna- og reyklúgur og blásarar loftræstikerfa. Allur 

búnaður skal uppfylla viðkomandi EN staðla og skal viðvörun frá honum, uppsetning, allur rekstur 

og viðhald vera í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.  

 

Loftræsing, reyklosun: 

Loftræstikerfi skulu uppfylla kröfur skv. IST EN 13501-03 og vera hönnuð skv. DS 428. Þannig 

skal gengið frá loftræstikerfum að þau rýri ekki brunahólfun byggingar og stuðli ekki að 

reykútbreiðslu við bruna. Bruna- og reyklokur (a.m.k. EI 60-S) verða í brunahólfunarskilum. 

Bruna- og reyklokur skulu tengjast að prófunarstöð fyrir lokur, sem er með hljóðmerki og ljósi. 

Prófunarstöð tengist brunaviðvörunakerfi hússins. Við brunaboð, bilun í blásara eða lokum fær 

prófunarstöð merki og lokar lokum. Gert er ráð fyrir að loftræstikerfi þjóni nokkrum brunahólfum 

auk salar. Reyklosun verður almennt um glugga og dyr. 

 

Slöngukerfi og slökkvitæki: 

Slöngukerfi skv. IST EN 671 verður sett upp í skála þannig að brunaslangan nái út í öll horn.  

Slökkvitæki skv. IST EN 3 skulu m.a. staðsett við brunaslöngu en skulu auk þess vera við 

flóttaleiðir, í eldhúsum og tæknirýmum. Hámarksfjarlægð í næsta slökkvitæki má hvergi vera 

meiri en 25 m. 

Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja 

skal merkt með til þess gerðum skiltum af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð. 

 

Út- og neyðarlýsing: 

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, IST EN 1838, IST EN 

50172 og öðrum tengdum stöðlum.  

Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux í skála og sal og einnig í salerni fyrir 

fatlaða.  

Neyðarlýsing, minnst 15 lux, verður í tæknirýmum. 

Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða. 

Aðkoma slökkviliðs: 

Aðkoma er greið umhverfis bygginguna og aðkoma slökkviliðs skilgreind við suðurhlið 

byggingarinnar. 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

21 

Valur I Örnólfsson 

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa: 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins 

(brunaviðvörunarkerfi ásamt jaðarbúnaði, brunavarnabúnaði loftræstikerfa, handvirkum 

slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingu).  

 

m. Hljóðvist: 

Við nýbyggingu á kirkju og safnaðarheimili Mosfellsbæ, Háholti 16 í Mosfellsbæ munu kröfur til 

hljóðvistar skv. gæðaflokki C í staðlinum ÍST45:2011, Hljóðvist - flokkun íbúðar- og 

atvinnuhúsnæðis, vera uppfylltar. Horft er til kafla 10 í staðlinum fyrir vinnurými 

safnaðarheimilisins (skrifstofur og fundarherbergi) en þar eru skilgreindar sérstaklega kröfur til 

skrifstofuhúsnæðis. Við hljóðvistarhönnun kirkju byggingarinnar verður að einhverju leyti horft til 

gæðaflokka A og B við val á lausnum og þannig stuðlað að meiri hljóðvistargæðum en kveðið er 

á um í gæðaflokki C. Við hljóðhönnun kirkjunnar og safnaðasala verður litið sérstaklega til 

viðeigandi markmiða fyrir tónlistarflutning en einnig gerð krafa um að talað mál skili sér vel. Gert 

er ráð fyrir hljóðkerfi í kirkju og sölum.  

Fullnægjandi hljóðeinangrun verður tryggð með því að beita þekktum lausnum við uppbyggingu 

milliveggja. Frágangur tæknibúnaðar í byggingunni verður með þeim hætti að kröfur til 

hljóðvistar verða uppfylltar. Kröfur um ómtíma eru uppfylltar með notkun hljóðísogandi loftflata 

og sérstakra ómdempandi veggpanella þarf sem þörf er á. Nánar er greint frá hljóðhönnum 

byggingarinnar í greinagerð hljóðvistarhönnuðar. 

p. Aðgengi og algild hönnun: 

Aðkoma er um aðalinngang á suðurhlið. Allar innidyr í umferðarleiðum verða án þröskulda. Tvö 

salerni af almenningssalernum uppfylla kröfur um algilda hönnun sem og eitt salerni 

starfsmanna. Þröskuldar útidyra í flóttaleiðum verða ekki hærri en 25 mm. 

q. Frágangur lóðar: 

Leitast verður við að halda raski á núverandi grágrýti sem og öðrum gróðri innan byggingarreits 

í lágmarki. Norðan við byggingarreit er kvöð um ósnortið land. 

r. Meðferð úrgangs: 

Djúpgámum verður komið fyrir í lokuðu rými við austurenda byggingarinnar. 

s. Sértækar aðgerðir 

Ekki er um að ræða neinar sértækar aðgerðir. 
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5. Séruppdrættir 

Vinna við séruppdrætti hófst þegar aðaluppdráttum var lokið. Greiningarvinnunni höfðu verið gerð 

góð skil og flest öll atriði leyst þegar að þessum verkþætti kom og gekk vinnan við séruppdrætti 

mjög vel. Þar sem húsið er talsvert flókið að lögun var nokkuð snúið að koma því á blað svo vel 

lesanlegt væri og eru grunnmyndir fyrstu hæðar fimm talsins og grunnmynd kjallara á einu blaði. 

Snið eru sjö talsins á níu blöðum í mælikvarðanum 1:50. Gert var þakhallaplan sem venjulega er 

haft í mælikvarðanum 1:50 en vegna lögunar hússins og til að heildaryfirsýn héldist þurfti ég að 

hafa þessa teikningu í mælikvarðanum 1:100. Gerðar voru útlitsmyndir í mælikvarðanum 1:100. 

Hlutateikningar af gluggum og hurðum, teikningar af stigum sem og teikningar af innréttingum 

voru gerðar í mælikvarðanum 1:20. Deiliteikningar voru gerðar af utanhússfrágangi. Gerðar voru 

13 deiliteikningar til útskýringar á frágangi við glugga, hurðir, þak og þakkanta. 

 

6. Útboðsgögn 

Við vinnu á útboðsgögnum notaðist ég við uppsetningu frá Framkvæmdasýslu ríkisins eins og 

kostur var. Lagt var fyrir að nemendur byðu út þann hluta af kafla eitt sem inniheldur aðstöðu 

verktaka sem og allan kafla sjö sem inniheldur frágang utanhúss. Ákveðið var að fara í opið útboð 

og leita þar með eftir hagstæðu verði í byggingu hússins þar sem stærri hópur hefur aðgang að 

útboðinu. Þar sem verkefnið er fremur stórt og flókið eru jafnframt gerðar miklar kröfur til reynslu, 

hæfni og fjárhagstöðu þess verktaka sem gengið er til samninga við. Útboðsgögn er að finna í 

Viðauka A.    

 

7. Áætlanir, vinnutímar og dagbók 

Í lok hvers fasa fyrir sig eru gerðar kostnaðar- og tímaáætlanir fyrir verkið. Þá sést vel hvernig 

verkefnið þróast og hvernig kostnaður hækkar eða lækkar eftir atvikum miðað við þær ákvarðanir 

sem teknar eru. Kostnaðar- og verkáætlanafasana má sjá í viðauka D. Gerð er áætlun fyrir 

hönnun og er henni viðhaldið með raunskráningu og uppfærslu reglulega alla önnina. Einnig er 

haldin dagbók og tímar skráðir og má sjá áætlun, uppfærslur áætlunar og dagbók í viðauka Ð.  
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8. Niðurstaða verkefnis 

Markmiðið var að halda í þau grunngildi sem Ask Arkitektar settu fram í samkeppnistillögunni. 

Húsið hefur haldið eiginleikum sínum og útliti. Þrátt fyrir að þurft hafi að breyta efnisvali á kirkjuþaki 

og fjarlægja einn glugga hefur útlit og lögun svo og efnisval að öðru leyti fengið að halda sér. Hús 

sem þetta myndi sóma sér vel á þessum stað. Það myndi rísa vel yfir miðbæ Mosfellsbæjar og 

yrði eitt af kennileitum bæjarfélagsins. Allur frágangur, rými og byggingatæknilegar lausnir ganga 

upp svo hægt sé að byggja húsið samkvæmt lögum, reglum og góðum venjum.  
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0. Útboðs- og verkskilmálar 

0.1. Yfirlit 

0.1.1. Útboð 

VI Ráðgjöf, fyrir hönd Lágafellssóknar óskar eftir tilboðum í verkið: Kirkja og safnaðarheimili í 

Mosfellsbæ. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein “0.3.1  

Útboðsgögn”. 

0.1.2. Útboðsform – Útboðsyfirlit 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. laga nr. 84/2007 

og grein 1.2.2 í ÍST 30. 

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

Útboðsyfirlit 

• Kynningarfundur  9. Desember 2017 kl. 14:50 Sjá nánar kafla 0.1.5  
 

• Fyrirspurnatíma lýkur  20. Desember 2017 Sjá nánar kafla 0.3.2  
 

• Svarfrestur rennur út  29.Desember 2017 Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Opnunartími tilboða  4. Janúar 2018 kl 10:00 Sjá nánar kafla 0.4.5  
 

• Upphaf framkvæmdatíma  Við töku tilboðs  
 

Sjá nánar kafla 0.1.7  
 

• Lok framkvæmdatíma  10 apríl 2019 Sjá nánar kafla 0.1.7  
 

• Tilboðstrygging  Skuldbinding tengd undirritun 
tilboðs 

Sjá nánar kafla 0.4.4  
 

• Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar um 
hæfni og reynslu bjóðanda 

Sjá nánar kafla 0.1.3  
 

• Tafabætur  30.000 kr/dag  Sjá nánar kafla 0.5.4  
 

• Verðlagsgrundvöllur  Verkið verðbætist  Sjá nánar kafla 0.5.6  
 

• Frávikstilboð  Eru ekki heimiluð  Sjá nánar kafla 0.4.1  
 

• Fylgigögn með tilboði  
 

1. Tilboðsblað  
2. Tilboðsskrá 
3. Lýsing á gæðakerfi 
bjóðanda 

Sjá nánar kafla 0.4.2  
Sjá nánar kafla 0.4.2  
Sjá nánar kafla 0.4.2  
 

• Opnunarstaður tilboða  
 

Háskólans í Reykjavík 
Menntavegi 1 

Sjá nánar kafla 0.4.5  
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0.1.3. Kröfur til bjóðenda 

A. Kröfur um hæfni og reynslu:  

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

byggingarframkvæmdum að sambærilegri stærð og umfangi og geta framvísað 

meðmælum verkkaupa þess verkefnis um jákvæða frammistöðu sína. Hann skal hafa á 

að skipa yfirstjórnenda sem hefur á síðustu 5 árum stýrt verkefni af sambærilegri stærð 

og umfangi og getur komið fram fyrir hönd verktaka um alla framkvæmd verksins. Þá skal 

hann hafa á að skipa verkstjóra sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum eða verkþáttum 

og mun vera á verkstað meðan verkframkvæmd stendur yfir.  

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

heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykil-starfsmanna, 

undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka 

hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi 

aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé:  

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

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

verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-reiknings árituðum af 

löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endur-skoðanda byggðri á upplýsingum 

um efnahag bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að 

lágmarki 3% af tilboðsfjárhæð. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu:  

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

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

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

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

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

kennitölu. 

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

óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 
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upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið 

verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 

• Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun hvers árs 
þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling með 
atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af 
skattaskýrslum.  

• Staðfestingu frá yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld.  

• Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í 
vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.  

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

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins.  

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.  

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

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

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, á tilboðsdegi, verður ekki gengið til 
samninga við hann: 

• Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld.  

• Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.  

• Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum.  
 

0.1.4.  Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Um er að ræða byggingu kirkju og safnaðarheimilis í Mosfellsbæ á lóð við Háholt. 

Haldin var arkitektasamkeppni um hönnun byggingarinnar og er það annað sætið sem á að 

byggja. Kirkjan og safnaðarheimilið er áætlað fyrir um 500 manns og heildarstærð hússins 1980 

m2. Húsið er byggt úr staðsteyptri steinsteypu og klætt að utan sjónsteypu. Á þaki verður 

gróðurþekja annars vergar og læst klæðning hins vegar.   

Helstu magntölur eru: 

• Þak með læstri klæðningu 745 fm  

• Þak klætt pappa og gróðurþekju 1150 fm 

• Gluggar 274 fm 

0.1.5. Kynningarfundur og vettvangsskoðun 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar á lóðinni nr. 16-18 við Háholt í Mosfellsbæ á þeim tíma 

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

0.1.6. Verksamningur – Verkáætlun 

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

verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E - 01” 

sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 

mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu 

og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins 

(Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem 

koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti 

verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt 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, magn-aukninga eða 

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

samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins.  

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

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

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

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

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

32 

Valur I Örnólfsson 

0.1.7. Framkvæmdartími 

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

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

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

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

vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

0.2. Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafar. 

0.2.1. Verkkaupi. 

Verkkaupi: Lágafellssókn. 

(Kt. XXXXXX-XXXX) 

Háholt. 

270 Mosfellsbær 

Umsjón:  VI Ráðgjöf  

(Kt. XXXXXX-XXXX) 

Menntavegi 1 

Sími. 888-8888 

Netfang. Valuro05@ru.is 

0.2.2. Ráðgjafar. 

Umsjón:   

Valur I. Örnólfsson. 

Kt:160481-3589 

Heimilisfang : Hulduhlíð 42 

Sveitafélag: Mosfellsbær 

mailto:Valuro05@ru.is
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Sími: 660-3413 

Netfang: valuro05@ru.is 

Arkitekt 

Þormóður Sveinsson 

Háskólinn í Reykjavík 

Menntavegi 1, 101 Reykjavík 

Byggingafræðingar 

Kristinn Arnarsson 

Háskólinn í Reykjavík 

Menntavegi 1, 101 Reykjavík 

 

Viggó Magnússon 

Háskólinn í Reykjavík 

Menntavegi 1, 101 Reykjavík 

 

Burðarvirkis hönnuður 

Eyþór Rafn Þórhallsson 

Háskólinn í Reykjavík 

Menntavegi 1, 101 Reykjavík 

Lagna Hönnuður 

Karl Hákon Karlsson 

Háskólinn í Reykjavík 

Menntavegi 1, 101 Reykjavík 

0.2.3. Eftirlit verkkaupa 
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Eftirlit verkkaupa er á vegum VI ráðgjafar og er eftirlitsaðilinn starfsmaður VI ráðgjafa. Þessi aðili 

mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúar verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki 

skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki 

er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða 

túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur 

ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða 

reglugerðum. Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir 

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

0.3. Útboðsgögn – Lög – Reglugerðir – Saðlar 

0.3.1. Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:  

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 16048 dags. Nóvember 2017.  

b) Verklýsing nr. 16048 dags. Nóvember 2017. 

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”)  

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá  

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012.  

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

0.3.2. Skýringar á útboðsgögnum 

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

við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda VI ráðgjöf 

fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Fyrirspurnin skal merkt: “Útboðsfulltrúi VI ráðgjöf” og send með tölvupósti á netfangið 

valuro05@ru.is Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu VI ráðgjafar eigi síðar en þann 

dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við þeim verða 

hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3. Uppdrættir og lýsingar 

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

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

mailto:valuro05@ru.is
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ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. Sá usb lykill, sem verktaki fékk 

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

uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn 

kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins. Sé verklýsingu eða 

teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn 

gefin út, verða þau afhent verktaka á Verkefnavef verksins, en verkkaupi ber kostnað af prentun 

þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, 

meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4. Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

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

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

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

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.  

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð.  

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.  

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001  

• Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.  

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu.  

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

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál.  

• Reglugerð um raforkuvirki.  

• Reglur um holræsagerð.  

• Heilbrigðisreglugerð.  

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar.  

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna.  

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins.  
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• Reglur Löggildingarstofu.  

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.  

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

 

 

0.3.5. Undirverktakar 

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

bann við gerviverktöku., 

0.4. Tilboð 

0.4.1. Gerð og frágangur tilboðs 

A  Aðaltilboð 

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

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

þessum. Fallið er frá grein 2.4.4 í ÍST 30. En þess í stað verður ekki gengið til samninga 

við bjóðendur sem ekki fylla út alla liði tilboðsskrár. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og 

tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett 

og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð 

tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar 

eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum.  

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

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

sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. 

efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. 

vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð 

viðkomandi verkliða.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

 

0.4.2. Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu:  

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

0.4.3. Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu.  

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 
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Útboð nr. 16048 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Nafn bjóðanda 

Heimilisfang 

Póstnúmer og staður 

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

bjóðanda, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

0.4.4. 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. 

0.4.5. Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til Háskólans í Reykjavík Menntavegi 1 eigi síðar en á þeim tíma sem 

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

ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

0.4.6.  Meðferð og mat á tilboðum 

Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup.  

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

fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”.  

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

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

er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum, viðbótarverkum og 

aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma.  
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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 rétt til að líta á slík tilboð sem ógild, enda gildi þá 

ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs”. 

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

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

aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur, og ákveðið verður að notast 

við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk.  

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

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

áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógilding tilboðs fæli í sér 

strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.  

Verkkaupi mun annað hvort taka hagstæðasta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna 

öllum tilboðum. 

0.4.7. Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5. Greiðslur og verðlagsgrundvöllur 

0.5.1. Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

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

• Byggingarleyfisgjald.  

• Gatnagerðargjald.  

• Holræsagjald.  

• Heimtaugargjald rafveitu.  

• Heimæðargjald hitaveitu.  

• Heimæðargjald vatnsveitu.  

• Mælingargjald.  

• Skipulagsgjald.  
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• Brunabótamatsgjald.  

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

• Kostnað við hönnun og eftirlit.  

• Stjórnunarkostnað verkkaupa.  

 

0.5.2. Framlag verkkaupa 

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

0.5.3. Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – 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 engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 

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

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

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

(Critical Path) verksins.  

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-göngu um að 

láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag 
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fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 

tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4. Frestir - tafabætur 

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

Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 

tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 

farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  

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

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

leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5. Greiðslur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. 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 framvindu-reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki 

á uppgjöri magntalna.  

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

neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.  

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

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

byggist á.  

Reikningar skulu skráðir á Lágafellssókn, kt. XXXXXX-XXXX, vegna Kirkja og safnaðarheimili í 

Mosfellsbæ. 
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0.5.6. Verðlagsgrundvöllur 

Verksamningur verðbætist mánaðarlega miðað við byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands birtir. 

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

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

verksamnings.  

Tímataxtar í mögulegum aukaverkum og viðbótarverkum verðbætast á sama hátt og 

samningsbundnar greiðslur. 

0.5.7. Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8. Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 

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

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

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

aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn 

sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – 

Verkáætlun”.  

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

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

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

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

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

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

án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6. Ábyrgðir – tryggingar – ágreiningsmál 

0.6.1. Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

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

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

hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.  

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

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

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

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

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

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

tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. 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. 

0.6.2. Verktrygging 

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

þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. grein 3.5 í ÍST 

30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” 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 
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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. 

0.6.3. Veðsetning – eignaréttarfyrirvarar 

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

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

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

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

frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4. Misræmi í gögnum 

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

verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn 

af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga skal samið um 

það sérstaklega. 

0.6.5. Ágreiningsmál 

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

að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila Framkvæmdasýslunnar, sbr. 

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

ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

 

0.7. Vinnustaður 

0.7.1. Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi.  

Vinnusvæðið markast af byggingargirðingu umhverfis fyrirhugaða byggingu og bílastæðasvæði, 

sbr. teikningu VI Hönnunar nr. (31).3.08. Verktaki skal girða verksvæðið af og merkja eins og sýnt 

er á sömu teikningu og í samráði við verkkaupa.  
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Vinnusvæði verktaka er í námunda við verslunarkjarna. Gera skal ráð fyrir umferð gangandi 

vegfarenda í námunda við verslunarkjarna og skal verktaki því taka tillit til þessara aðstæðna, 

virða leyfilegan umferðarhraða á svæðinu og gæta fyllsta öryggis í hvívetna. Gera skal ráð fyrir 

því að bílaumferð muni vera um Háholt og ber verktaka að taka tillit til þess og valda sem minnstri 

röskun á bílaumferð á meðan á framkvæmdum stendur.  

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

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

vinnustað”.  

0.7.2. Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

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

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

verkfundahöld. 

0.7.3. Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

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

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

framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni.  

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

lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4. Umhirða á vinnustað 

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

að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum 

eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti 

til greinar 4.2 í ÍST-30.  

0.7.5. Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 

merkingar í þessum útboðsgögnum.  

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

allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja 
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fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar 

við vinnustað. Sér verktaki síðan um að hins ýtrasta.  

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

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

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

leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.  

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

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 

547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð 

á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. 

skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og 

heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið 

af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað 

skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits 

ríkisins hverju sinni.  

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

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

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

 

0.8. Frágangur og gæði verks 

0.8.1. Verkstjórn verktaka og verkfundir 

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

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

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

skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2. Gæði verksins 

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

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

fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  
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Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 

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

skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

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

og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.  

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

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

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

er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.  

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. 

Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E–03” með 

útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3. Efnisval og vinnuaðferðir 

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

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

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

vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 

gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 

kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð 

samþykki eða synjun verkkaupa. 
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0.8.4. Málsetningar og mælingar 

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

skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5. Sýnishorn og prófanir 

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

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

fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð 

fram það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til 

umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á 

efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.6. Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 

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

eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa.  

0.8.7. Verklokaúttekt 

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

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

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

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

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

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

gangsetningu og þá þarf að kanna vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar 

sannreynt hefur verið að allur búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum 

stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. 

Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 

framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 

framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun sinni.  

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar 

það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að 
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koma til anarrarr úttektar. Ef boða þarf til anarrarr úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa 

sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma 

fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina 

skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.  

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

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

lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-fulltrúa, 

rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 

boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 

en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum 

opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli 

fara fram.  

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

 

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

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

innihalda:  

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

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.  

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  

• Rekstrarhandbækur kerfa.  

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa 

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

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

vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og 
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greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 

verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, 

þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.  

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

ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30.  

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

verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8. Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer VI ráðgjöf með hlutverk 

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

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

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

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

samningi og þess er óskað af verkkaupa.  

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 

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

 

 

 

 

Verkefni:

Gerð:

Skráð af:

Verkaupi:

Mælikvarði Dagsetning Breyting

1:500 13.11.2017

1:100 13.11.2017

1:100 13.11.2017

1:100 13.11.2017

1:100 13.11.2017

1:100 13.11.2017

13.11.2017

1:200 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:100 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:50 16.11.2017

1:100 16.11.2017

1:100 16.11.2017

Teikningaskrá 
Háholt 16-18 Mosfellsbæ

Kirkja og safnaðarheimili

VI Ráðgjöf

Lágafellssókn

Verknúmer Teikninganúmer Teikning

16048 (99)1.01 Grunnmynd 1.hæðar og kjallara.

16048 (99)1.02 Snið 

01- Aðaluppdrættir

16048 (99)1.00 Byggingalýsing

16048 (99)1.05 Útlit - Suður og Vestur

16048 (99)1.06 Skráningartafla

16048 (99)1.03 Snið

16048 (99)1.04 Útlit - Austur og Norður

03-Séruppdrættir

16048 (99).3.00 Vinnustaðateikning

16048 (99).3.03 Grunnmynd 1.hæðar. Hluti 3/5

16048 (99).3.04 Grunnmynd 1.hæðar. Hluti 4/5

16048 (99).3.01 Grunnmynd 1.hæðar. Hluti 1/5

16048 (99).3.02 Grunnmynd 1.hæðar. Hluti 2/5

16048 (27).3.07 Þakhallaplan

16048 (99).3.08 Snið A-A

16048 (99).3.05 Grunnmynd 1.hæðar. Hluti 5/5

16048 (99).3.06 Grunnmynd Kjallari

16048 (99).3.11 Snið B-B

16048 (99).3.12 Snið C-C, D-D, G-G

16048 (99).3.09 Snið A-A

16048 (99).3.10 Snið B-B

16048 (99).3.15 Snið F-F

16048 (99).3.16 Snið F-F

16048 (99).3.13 Snið E-E

16048 (99).3.14 Snið E-E

16048 (99).3.17 Útlit - Austur og Norður

16048 (99).3.18 Útlit - Suður og Vestur
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1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:20 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

1:5 16.11.2017

04-Hlutateikningar

16048 (31)4.03 Hurða -og gluggateikning

16048

16048

16048

16048 (31)4.01 Hurða -og gluggateikning

16048 (31)4.02 Hurða -og gluggateikning

Hurða -og gluggateikning

Hurða -og gluggateikning

Hurða -og gluggateikning

Hurða -og gluggateikning

Stigar - Kjallara inni

Stigar - Kjallara úti

Innréttingar - Starfs. kaffist.

16048

16048

16048

16048

(31)4.04

(31)4.05

(31)4.06

(31)4.07

(34)4.08

Innréttingar - Starfs. Wc og inng.

05-Deiliteikningar

(34)4.09

(79)4.10

(79)4.1116048

16048 (31).5.03 Frágangur glugga og hurða

16048 (31).5.04 Frágangur á þaki og þakkant

16048 (31).5.01 Frágangur glugga

16048 (31).5.02 Frágangur glugga og hurða

16048

16048

(31).5.07

(31).5.08

Frágangur á þaki og þakglugga

Frágangur á þaki 

16048 (31).5.05 Frágangur á þaki og þakkannt við þakglugga

16048 (31).5.06 Frágangur á þaki við niðurfall
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E-01 Form verksamnings 

Verksamningur við verktaka 

 

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

Verkkaupi: ____________________________________________kt.________________ 

 Verktaki: _____________________________________________kt._________________ 

 

1. grein 

Verktaki tekur að sér: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

fyrir verkkaupa samkvæmt þessum samningi með fylgiskjölum, sem nefnd eru og vísað til.    

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum, og almennt góðum hefðum í 

byggingariðnaði.  Einnig í samræmi við verkáætlun, gæðahandbók og öryggishandbók sem 

verktaki hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, 

sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það.  

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 

Kr:  __________________________________________________________________ 

Segi og skrifa:  _________________________________________________________ 

 

 4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  _________  stig. 
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Verkið skal verðbætast þannig: 

______________________________________________________________ 

 

5. grein 

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

greiða inn á bankareikning verktaka nr:  _________  í 

______________________________________ 

eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 

dagur, á verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á 

verktíma sem drætti nemur. 

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

að þeir byggist á réttum forsendum. 

6. grein 

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

til verkkaupa og aðalúttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi 

verið lögð inn á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga. 

7. grein 

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, afhendir hann 

verkkaupa tryggingu sem nemur 10 % af samningsupphæð.  Trygging þessi standi þannig þar til 

lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá um helming og stendur þannig í 12 mánuði. 

Tryggingarskjalið skal þannig orðað að verkkaupa sé heimilt að krefjast fjárins að einhverju eða 

öllu leyti án undangengis úrskurðar, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla sem fram 

koma á verki því sem samningur þessi nær til, eða til greiðslu á öðrum kostnaði sem verkkaupi 

hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka. 

Auk þess hefur verkkaupi tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af 

samningsverðinu. 

8. grein 

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

hann kann að taka á sig á verktímanum.   Einnig er verktaka óheimilt að veðsetja efni sem ætlað 
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er til verksins og verkkaupi hefur greitt fyrir.   Sama gildir um tæki, vélar eða annan þann búnað 

sem kynni að hafa sérstaka þýðingu fyrir framgang verksins, nema með leyfi verkkaupa. 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en: ________________,  að viðurlögðum dagsektum sem nemi 

0,25 % af samningsupphæðinni fyrir hvern almannaksdag sem dráttur verður á verklokum. 

10. grein 

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

11. grein 

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

 

fyrir:  ______________________________________________________________________ 

Undirskriftir: _______________________________________ 

                                           Staður og dagsetning 

_____________________________    _________________________________ 

           Undirskrift verkkaupa                Undirskrift verktaka 

 

Vitundarvottar:    ________________________________ kt:  _______________ 

                            ________________________________ kt: _______________ 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

1. Útboðs- og verkskilmálar 
2. Teikningar 
3. Magnskrá 
4. Verkáætlun 
5. Verklýsing 
6. Tryggingarskjal 
7. Gæðahandbók 
8. Öryggishandbók 
9. ________________________________________________________ 
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E-02 Form verktryggingar 

VERKTRYGGING 

______________________________________________________________________ 

Verkkaupi: 

_____________________________________________kt._______________________ 

Verktaki: 

_____________________________________________kt._______________________ 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist verkkaupanum greiðslu á allt að:                      

kr. _____________________________  

segi og skrifa:  

___________________________________________________________________0/100 

Sem tryggingu fyrir því að verktaki inni samningsskyldur sínar sem verktaki, samkvæmt 

verksamningi milli ofangreindra aðila. Ábyrgðartrygging þessi er sett samkvæmt ákvæðum í 

verksamningi og gildir þar til fullgild lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í kr: 

____________________________ í samræmi við verksamning og gildir þannig frá þeim tíma í 

eitt ár. Ábyrgðaraðila er óheimilt að lækka eða fella niður tryggingu þessa, nema fyrir liggi skýr 

heimild í úttektargerð, sem undirrituð er af verkkaupa. 

Trygging þessi er þannig að verkkaupi getur krafið þann sem veitir tryggingu þessa um greiðslu 

tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og án undangengis dóms, ef hann telur það 

nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram hafa komið á verki verktaka eða til greiðslu á hvers 

konar kostnaði eða tjóni, sem verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum 

verksamnings og skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

Staður og dags.: _______________________    _______________________________ 

                     Undirskrift ábyrgðaraðila  

Vitundarvottar:  ___________________________________ kt:  _______________ 

                          ___________________________________  kt:  _______________ 
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E-03 Verkmappa gæðakerfis 

 

 

 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og  skilvirkni  framkvæmdarinnar. Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af 
verkkaupa (BEH ehf) áður en skrifað er undir verksamning. Meðan  á  framkvæmdum stendur 
verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í  lok  framkvæmda  er  fullbúin verkmappan afhent 
verkkaupa. 
 
Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar  verktaki leggur  fram 
grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir  verklagi sínu  við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu  teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og  úrbóta 

• auka-  og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum  verkþáttum 

• verkþáttarýni 

 
Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa 
að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki  átt við að 
hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar,  heldur  hvernig  hann hyggst standa að 
undirbúningi framkvæmdar við  verkþáttinn  (með  verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann 
hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 
Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við  eftirlitsaðila  verkkaupa.  Þar komi 
fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal  uppfylla  og  hver  ber  ábyrgð á  
viðkomandi verkþætti. 
 
Við  lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a.  fram: 

• Skjalastýring og póst inn og út 

• Nýjir greiðsluliðir. 

• Innri úttektir  verktaka með einstökum verkþáttum. 

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

• Upplýsingar um breytingar  á útfærslum miðað við  teikningar. 

• Meðhöndlun frávika og úrbóta auka- og viðbótaverka 
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Háholt 16-18 magnskrá 
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10.2. Viðauki B verklýsingar 
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1. Aðstaða 

1.1. Aðstöðusköpun og rekstur 

1.1.1. Aðstöðusköpun 

Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi og rekstri vinnusvæðis á 

meðan á verki stendur.  

Allar mælingar framkvæmir verktaki á sinn kostnað, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að 

sannreyna þær. Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast við mælingar 

sínar. Verktaki ber þó einn ábyrgð á þeim og aðgerðarleysi og vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi 

þeirri ábyrgð.   

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

hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. 

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

gagna. 

Verktaki skal gæta þess að valda ekki skemmdum á neinu við sína vinnu á meðan á verki stendur.  

Hann skal hafa tilbúna veðurhlíf til að verja verkið gegn skemmdum teljist það nauðsynlegt, svo 

og hlífar til að verja aðra byggingarhluta skemmdum eða annað í næsta nágrenni við verkið sé 

þess þörf. Hann fjarlægir rusl jafnóðum sem til fellur vegna verksins og heldur vinnustaðnum 

snyrtilegum, eftir því sem tök eru á.  

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

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

framkvæmdanna ber verktaka að bæta úr slíku í samráði við verkkaupa áður en verki er skilað. 

Byggingunni skal skila hreinni og snyrtilegri. 
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1.1.2. Aðstaða Rekstur 

Sjá teikningu (99).3.00 

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

nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, verkstjóra og eftirlitsmann til að athafna sig við sína 

vinnu, með nauðsynlegum húsgögnum.  Aðstaða þessi skal vera í samræmi við reglugerðir frá 

vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð.   

Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd verksins, 

bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns- og hitunarkostnað á meðan á framkvæmdum 

stendur.  Verktaki skal flytja burtu og farga öllum efnisafgöngum og því sem hann skal rífa og 

fjarlægja í verkinu, á sinn kostnað í samræmi við það sem fram kemur í verklýsingum.  Kostnaður 

vegna gámaleigu fellur þar undir.  Verktaki skal þrífa svæðið reglulega af slíkum efnisafgöngum 

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

bætt, telji hann að svo hafi ekki verið gert. 

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

annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum sínum með tilliti til þess. 

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

sem hann hefur valdið á verktímanum, ef það hefur ekki þegar verið gert á þeim tíma.    

Magntölur og einingarverð: 

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. Greiðslum fyrir þennan verklið skal 

dreift jafnt yfir verktímann. 

 

1.1.3. Bráðabirgða girðing allan verktímann 

Sjá teikningu (99).3.00 

Verktaki skal girða verksvæðið af eins og sýnt er á teikningu og í samráði við verkkaupa. Öll smíði 

girðingarinnar skal taka mið af því að henni er ætlað að endast allan verktímann. Gera skal ráð 

fyrir að girðing þoli áraun frá vindi í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla. 

Hæð girðingarinnar skal vera að lágmarki 2,2 m. Hún skal vera þéttklædd t.d. með möskvuðu 

stálneti og útbúin þannig að hægt sé að loka henni með hliðum að vinnutíma loknum. Girðing skal 

vera þannig úr garði gerð að mönnun stafi ekki hætta af framkvæmdinni, einnig skal girðing tryggja 
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að aðgangur gangandi vegfarenda að vinnusvæði sé heftur. Verktaki skal sjálfur hanna og útfæra 

uppbyggingu girðingarinnar og bera hana undir fulltrúa verkkaupa til samþykkis eða höfnunar 

áður en reising hennar hefst. 

Setja skal tvö aksturshlið fyrir vöruflutninga á girðinguna og eina inngönguhurð við hlið hvers 

aksturshliðs. Sjá staðsetningu hliða á teikningu. Styrkur hliðs og hurðar og öll gerð skal taka mið 

af því að þau endist út framkvæmdartímann bæði fyrir jarðvinnu og aðra áfanga. Burðarstólpar 

og lamir skulu vera þannig að öll notkun sé auðveld. Hlið skal læst með slagbröndum innan frá 

en hurð skal vera með góðum læsingum sem opnast utan frá með lykli. Eftirlitsmaður skal fá lykla 

að hurð hjá verktaka. Valdi vinnuvélar eða önnur starfsemi verktaka tjóni á girðingu eða hliðum á 

verktíma skal verktaki lagfæra girðinguna jafnharðan á sinn kostnað. 

MAGNTÖLUR: 

Magntala er heild. Einingaverð skal innifela allan kostnað vegna uppsetningar girðingarinnar, 
einnig kostnað við að fjarlægja hana að verki loknu. 

 

1.1.4. Frágangur í verklok 

Vinnuskálar og annar búnaður verktaka skal fjarlægður, þ.m.t. byggingargirðing. Verktaki skal 

fjarlægja allt rusl af vinnusvæðinu í verklok og þrífa eftir sig. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. 
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7. Frágangur utanhúss 

7.1. Múrverk utanhúss 

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

skal kynna sér áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga 

og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna 

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

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

Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við góð og 

fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 

Efni múrhúðunar:  

Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum. Í 

sandinum má ekki vera það mikið af kornum og ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að 

skaðlegt sé. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. Allan múrhúðunarsand 

skal sigta. Sandinn skal rannsaka hjá viðurkenndum rannsóknaraðila og þannig sýnt fram á gæði 

hans. Verja skal múrhúðunarsandinn svo að steinar og óhreinindi blandist ekki saman við hann á 

geymslustað. Sement skal vera portland standard. 

Múrblöndur skulu vera sem hér segir: 

- Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím. 

- Múrfylling í net (rapp): 1 hl. sement og 1,5 hl. sandur. 

- Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur 

- Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 3 hl. sandur. 

- Gólfílögn: 1 hl. sement og 3 hl. sandur. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og að 

um sambærilegt efni sé að ræða. Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 

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

gildir sú lýsing fyrir þann lið. Ef eitthvað er á þeim fleti sem múrverkið nær til, sem þarf að fjarlægja 

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

skal það reiknað með í einingarverði verksins, nema um sé að ræða sérlið í verkinu. Einnig skulu 
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allar misfellur, brúnir, raufar o.þ.h. vera innifaldar í einingarverði, nema slíkt komi fram sem sérliðir 

í verkinu 

7.1.1. Vírhögg, holufylling og Vatnsþétting (sökklar) 

Af sökklum/veggjum 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 (t.d. 1:2), 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 borið á þá tvær umferðir af vatnsfælinni 

steypuhúð S-100 efni 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. 

MAGNTÖLUR: 

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. 

 

7.1.2. Viðbótarkostnaður við 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. 

MAGNTÖLUR: 

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

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
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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. 

7.1.3. Gólfílögn 

Gólf utanhúss skal rétta af með ílögn af þeirri þykkt sem tilgreind er í magnskrá. Áður en lagt er í 

gólf skal hreinsa vandlega yfirborð steypu og gæta þess að hvergi séu slettur eða laus steypa. 

Steypuyfirborði skal halda vel röku í tvo sólarhringa fyrir ílögn og skal kústa vandlega uppúr 

múrlögun með grófum strákústi áður en ílögn hefst. Síðan skal múrlögun lögð út og gólf pússað. 

Gólfílögn skal verja of hraðri þurrkun með yfirbreiðslum t.d. plastdúk. 

Ílögnin skal alls staðar bindast fullkomlega við stein þannig að hvergi heyrist holhljóð, þegar slegið 

er á. Finnist slíkir staðir skal brjóta þá upp og lagfæra. Þar sem niðurföll eru sýnd á gólfum skal 

hafa minnst 1% halla að gólfniðurfalli. Sama halla skal hafa á láréttum flötum, frá húsvegg eftir 

því sem við á. Þess skal gætt að form á stigaþrepum sé í samræmi við sérteikningar. Verktaki 

skal kynna sér gerðir og þykkt gólfefna áður en ílögn er lögð, og hafa þykkt ílagnar í samræmi við 

það, þannig að endanleg hæð gólfa verði hin sama. 

MAGNTÖLUR: 

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

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 

vélar og flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, 

kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið ef um slíkt er að ræða. 
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7.2. Trésmíði utanhúss 

7.2.0. Almennt 

Alla trésmíðavinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við 

á og skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki 

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

sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna það 

verkkaupa þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema 

með samþykki verkkaupa. Trésmíði skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og 

reglugerðir. 

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

fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á staðnum. Þar sem timbur kemur að steyptum fleti skal 

ætíð setja asfaltpappa á milli eða kítta með viðurkenndu kítti, einnig á milli steinsteypu og hluta úr áli og 

stáli. Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því sem fram kemur á teikningum 

eða í verklýsingum. Verð á festingum skal vera innifalið í einingarverðum nema þær komi fram í öðrum 

liðum verksins.  

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

á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir.  
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7.2.1. Þakkantur á kirkju 

7.2.1.1. Grind á þakkannt 

Sjá teikningar (31).5.04 og (31).5.05 

Bolta skal grind sem gerð er úr vatnslímdum furukrossvið beggja vegna á stálknekkti með 8mm 

heit húðuðum borðaboltum eins og teikning sýnir. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er metrar (m) mælt á teikningum arkitekts. Einingaverð er fyrir uppkomna og 
fullfrágengina og grind með öllum festingum. 

 

7.2.1.2. Borðaklæðning 

Sjá teikningar (99).5.03 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir borðaklæðningu á þakkannt í samræmi við 

magnskrá og teikningar.  Um er að ræða furuborð 22 x 145 mm.  Ekki er heimilt er að nota borð 

sem hafa verið notuð sem mótaviður.  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.  

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 
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7.2.1.3. EBDM dúkur 

Sjá teikningar (31).5.04 og (31).5.05 

Fram á þakkant og undir þakrennu skal koma fyrir EBDM dúk sem festist dúk á þaki kirkjunnar. 

EBDM dúkurinn skal ná minnst 300 mm upp fyrir þakbrún. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.2.1.4. Læst Zink klæðning á þakkannt 

Sjá teikningar (31).5.04  

Efni 

ZINK skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988.Klæðningu 

skal, sem læsta klæðningu með tvöföldum lás, Staðal-þykkt er 0,7mm. Staðalbreidd á efninu eru 

500mm sem gefur 430mm klæðningarbreidd miðað við tvöfaldann standandi lás. Þakefnið er 

forvalsað í blikksmiðju og síðan tvílæst á verkstað með lásavél eða lásatöngum. Vanda skal alla 

lásavinnu svo ekki komi speglun í efnið. Miða skal við að innri beygjuradíus sé ávallt að minnsta 

kosti þreföld efnisþykktin. Við alla vinnu skal forðast að efnið aflagist eða rifni. Zink má ekki vinna 

(beygja) undir 7°C hitastigi. Ef unnið er við lægra hitastig þarf að hita efnið með hitabyssum eða 

á annan hátt. Ef endasamskeyti eru á þakefninu þarf að reikna með  +/- 5mm þenslumöguleika á 

hverja 5 metra í þakefni. 

Zinkklæðning skal festa við kantinn með sprotum sem skrúfa skal í borðaklæðninguna ofan á 

loftdúk (glertrefjadúkinn), Hver sproti er festur með minnst með 2 stk ryðfríum kambsaum 

(2,8x25mm)  eða 2 stk ryðfríum skrúfum (4x25mm) togþol minnst 56kg/stk. Við þakkanta og brúnir 

skal gera ráð fyrir 15 stk. festisprotum á hvern m2, sem gerir u.þ.b. c/c 150 mm milli festinga.  

Annarsstaðar skulu festingar vera u.þ.b. 10 stk. á m2.  Gera skal ráð fyrir 200 kg/m2 vindálagi á 

þakið. Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, 

þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum klæðningarinnar.   

Lögnin skal útfærð í samræmi við teikningar arkitekta og í nánu samráði við verkkaupa. 
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Zink eða aðrir málmar meiga aldrei liggja beint að steypu eða múr, nauðsynlegt er að setja 

alstaðar tjörupappa eða sambærilegt á milli. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.2.1.5. Steinullareinangrun 

Sjá teikningar (31).5.04 og (31).5.05 

Verk þetta er að leggja til og leggja steinullareinangrun í þakkant ,eins og 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 á teikningu. 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er mᶾ Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna 

 

7.2.2. Áfellur 

7.2.2.1. Vatnsbretti undir glugga 

Sjá teikningar (31).5.01 og (31).5.02 

Undir glugga skal klæða með 2mm álflasningum í lit RAL7016 samkvæmt. teikningum arkitekta. 

Festa skal festingu fyrir vatnsbrettið úr 2mm áli niður á steypta veggi c/c 300mm með 6mm 

rekskrúfu úr ryðfríu stáli (austenitic stainless steel). Vatnsbretti skulu laus við samskeyti.  

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

allar skrúfur og festingar 

 

7.2.2.2. Horn til frágangs við glugga  

Sjá teikningar (31).5.01 og (31).5.02 

Á hliðar og yfir gluggum skal klæða með 1,5mm álflasningum í lit RAL7016 samkvæmt. 

teikningum arkitekta. Vinnkill skal klemdur í gluggakerfi. Vinklar skulu laus við samskeyti.  
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Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

skrúfur og festingar 

7.2.2.3. Ál flasning ofan á vegg 

Sjá teikningar (31).5.08 

Þakkanta skal klæða af með 2mm álflasningum í lit RAL7016 samkvæmt. teikningum arkitekta. 

Festa skal vinkla úr 3mm áli niður á steypta veggi c/c 600mm með 8mm múrboltum. Einangra 

skal ofan á vegg með 25mm steinullareinangrun 80kg/m3 Flasningu skal afrétta og festa 

tryggilega í vinkla. Á öllum samskeytum flasninga skal vera undirlegg úr sama efni og flasning, 

undirlegg sé hnoðað saman með álhnoðum, bil á samskeytum flasninga sé 10mm, Skrúfur til að 

festa flasningu sé séu sjálfborandi skrúfum úr ryðfríu stáli (austenitic stainless steel) með skinnu 

og epdm þéttingu. Milli flasningar og klæðningar sé millilegg úr neopren eða nylonskinna.  

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

álskúffuprófílar til afréttingar sem og allar skrúfur og festingar. 

 

7.2.2.4. Rifluð ál plata og einangrun  

Sjá teikningar (31).5.02 

Koma skal fyrir plötu úr 4mm rifluðu áli og undir hana skal ganga frá stífri einangrun. Samkvæmt 

teikningu arkitekta.  

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

allar skrúfur og festingar 
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7.2.2.5. Áfella á þakglugga 

Sjá teikningar (31).5.05 

Framan á þakglugga skal klemma áfellu við gluggakerfi. Smíða skal  2mm álflasningu í lit 

RAL7016 samkvæmt. teikningum arkitekta.  

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

allar skrúfur og festingar. 

7.2.3. Frágangur við þakglugga á kirkju 

7.2.3.1. Læst zink klæðning í kringum þakglugga 

Sjá teikningar (37).5.07 

Efni 

ZINK skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988.Klæðningu 

skal, klæða sem læsta klæðningu með tvöföldum lás, Staðal-þykkt er 0,7mm. Staðalbreidd á 

efninu eru 500mm sem gefur 430mm klæðningarbreidd miðað við tvöfaldann standandi lás. 

Þakefnið er forvalsað í blikksmiðju og síðan tvílæst á verkstað með lásavél eða lásatöngum. 

Vanda skal alla lásavinnu svo ekki komi speglun í efnið. Miða skal við að innri beygjuradíus sé 

ávallt að minnsta kosti þreföld efnisþykktin. Við alla vinnu skal forðast að efnið aflagist eða rifni. 

Zink má ekki vinna (beygja) undir 7°C hitastigi. Ef unnið er við lægra hitastig þarf að hita efnið 

með hitabyssum eða á annan hátt. Ef endasamskeyti eru á þakefninu þarf að reikna með  +/- 

5mm þenslumöguleika á hverja 5 metra í þakefni. 

Zinkklæðning skal festa við kantinn með sprotum sem skrúfa skal í borðaklæðninguna ofan á 

loftdúk (glertrefjadúkinn), Hver sproti er festur með minnst með 2 stk ryðfríum kambsaum 

(2,8x25mm)  eða 2 stk ryðfríum skrúfum (4x25mm) togþol minnst 56kg/stk. Við þakkanta og brúnir 

skal gera ráð fyrir 15 stk. festisprotum á hvern m2, sem gerir u.þ.b. c/c 150 mm milli festinga.  

Annarsstaðar skulu festingar vera u.þ.b. 10 stk. á m2.  Gera skal ráð fyrir 200 kg/m2 vindálagi á 

þakið. Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, 

þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum klæðningarinnar.   

Lögnin skal útfærð í samræmi við teikningar arkitekta og í nánu samráði við verkkaupa. 
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Zink eða aðrir málmar meiga aldrei liggja beint að steypu eða múr, nauðsynlegt er að setja 

alstaðar tjörupappa eða sambærilegt á milli. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.2.3.2. 18mm vatnslímdur grenikrossviður 

Sjá teikningar (37).5.07 

18 mm krossviður er klæddur á timburgrind. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.2.3.3. Timburgrind (fura 25X45) 

Sjá teikningar (37).5.07 

Grinda skal framan á kannt með gagnvarinni furu 25 X 45 mm samkvæmt teikningu arkitekta. 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

allar skrúfur og festingar. 

 

7.2.3.4. Snjófangsrör  

Sjá teikningar (37).5.07 

Koma skal fyrir snjófangsröri samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda og teiknin og teikningum 

arkitekta.  

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó lm mælt af teikningu 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið 

allar skrúfur og festingar. 
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7.2.3.5. Borðaklæðning. 

Sjá teikningar (37).5.07 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir borðaklæðningu á þakkannt í samræmi við 

magnskrá og teikningar.  Um er að ræða furuborð 22 x 145 mm.  Ekki er heimilt er að nota borð 

sem hafa verið notuð sem mótaviður.  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 lektum og samsetningar skulu ekki vera fleiri en tvær í röð á sömu lektu 

og minnst eitt heilt borð á milli.  

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.2.3.6. Timburlektur 

Sjá teikningar (37).5.07 

Lekta skal kantinn með gagnvarinnifuru 45 X 70 mm samkvæmt teikningum arkitekts. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er metrar (m) mælt á teikningum arkitekts. Einingaverð er fyrir uppkomna og 
fullfrágengina og grind með öllum festingum. 

 

7.2.3.7. Vatnsgufuopinn dúkur 

Sjá teikningar (37).5.07 

Strengja skal vatnsgufuopinn dúk   beint á burðargrind. Mikilvægt er öll svæði séu vind og rakaþétt. Líma 

skal dúkin saman á öllum samkskeytum með efni sem framleiðandi dúksins samþykkir.  Skrúfa skal lektu 

með áföstu þétti efni sem framleiðandi dúksins samþykkir í gegnum dúkinn og í burðargrind. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda  í öllu.  Verktaki verður að vera búinn að sækja námskeið í meðferð og lagningu 

og tilheyrandi efna hjá innflutningsaðlia áður en þessi verklhluti hefst. 
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Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.3. Þakfrágangur. 

7.3.0. 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. 

Kröfur sem verkkaupi gerir til þakefna: 

Eftirfarandi efni skulu vera frá sama framleiðanda og skal framleiðandi vera með skýrar 

leiðbeiningar um frágang efnanna. 

• Þéttiborði milli lektu og þaksperru. 

• Vatnsgufuopinn þakdúkur. 

• Rakavarnarlag. 

• Samsetningarefni. 

 

Eftirfarandi efni skulu vera frá sama framleiðanda og skal framleiðandi vera með skýrar 

leiðbeiningar um frágang efnanna. 

• Zinkklæðning. 

• Dúkur undir zinklæðningu 

 

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

vafaatriði. 

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

einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram.  
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7.3.1. Þakfrágangur á þaki kirkju 

7.3.1.1. Læst Zink klæðning 

Sjá teikningar (31).5.04, (31).5.05 og (37).5.07 

Efni 

ZINK skal samanstanda af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988.Klæðningu 

skal, klæða sem læsta klæðningu með tvöföldum lás, Staðal-þykkt er 0,7mm. Staðalbreidd á 

efninu eru 500mm sem gefur 430mm klæðningarbreidd miðað við tvöfaldann standandi lás. 

Þakefnið er forvalsað í blikksmiðju og síðan tvílæst á verkstað með lásavél eða lásatöngum. 

Vanda skal alla lásavinnu svo ekki komi speglun í efnið. Miða skal við að innri beygjuradíus sé 

ávallt að minnsta kosti þreföld efnisþykktin. Við alla vinnu skal forðast að efnið aflagist eða rifni. 

Zink má ekki vinna (beygja) undir 7°C hitastigi. Ef unnið er við lægra hitastig þarf að hita efnið 

með hitabyssum eða á annan hátt. Ef endasamskeyti eru á þakefninu þarf að reikna með  +/- 

5mm þenslumöguleika á hverja 5 metra í þakefni. 

Zinkklæðning skal festa við kantinn með sprotum sem skrúfa skal í borðaklæðninguna ofan á 

loftdúk (glertrefjadúkinn), Hver sproti er festur með minnst með 2 stk ryðfríum kambsaum 

(2,8x25mm)  eða 2 stk ryðfríum skrúfum (4x25mm) togþol minnst 56kg/stk. Við þakkanta og brúnir 

skal gera ráð fyrir 15 stk. festisprotum á hvern m2, sem gerir u.þ.b. c/c 150 mm milli festinga.  

Annarsstaðar skulu festingar vera u.þ.b. 10 stk. á m2.  Gera skal ráð fyrir 200 kg/m2 vindálagi á 

þakið. Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, 

þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum klæðningarinnar.   

Lögnin skal útfærð í samræmi við teikningar arkitekta og í nánu samráði við verkkaupa. 

Zink eða aðrir málmar meiga aldrei liggja beint að steypu eða múr, nauðsynlegt er að setja 

alstaðar tjörupappa eða sambærilegt á milli. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 
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7.3.1.2. Borðaklæðning 

Sjá teikningar (31).5.04, (31).5.05 og (37).5.07 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir borðaklæðningu á þakkannt í samræmi við 

magnskrá og teikningar.  Um er að ræða furuborð 22 x 145 mm.  Ekki er heimilt er að nota borð 

sem hafa verið notuð sem mótaviður.  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.  

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.3.1.3. Lektur 

Sjá teikningar (31).5.04, (31).5.05 og (37).5.07 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir Lektum í samræmi við magnskrá og teikningar.   

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

verklýsingum þessum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð.   Þess skal gætt að verk 

standist staðla, lög og reglugerðir. 

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla.  Timbur skal ekki vera af lakara 

en í C18 flokki, samkvæmt ÍST INSTA 142, nema annað sé tekið fram.  Timbrið skal vera flokkað 

af timburflokkunarmönnum sem til þess hafa réttindi.  Styrkleikaflokkur timbursins skal merktur á 

það með ótvíræðum hætti.   

Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja með tveimur kústunarumferðum með 

viðurkenndu fúavarnarefni og láta þorna á milli umferða.   Sérstaklega skal vanda til fúavarnar 
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lektuenda.  Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru leyti skal farið eftir leiðbeiningum 

framleiðanda.   

 

Í þeim tilvikum sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa á milli steins og timburs.  

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

Bil milli Lekta er mælt milli miðlína þeirra.  

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

einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. 

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.   

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó eða lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.   

Í einigarverðum 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. 

 

7.3.1.4. Vatnsgufuopinn þakdúkur 

Sjá teikningar (31).5.04, (31).5.05 og (37).5.07 

Strengja skal vatnsgufuopinn dúk   beint á Þaksperrur. Mikilvægt er öll svæði séu vind og rakaþétt. Líma 

skal dúkin saman á öllum samkskeytum með efni sem framleiðandi dúksins samþykkir.  Skrúfa skal lektu 

með áföstu þétti efni sem framleiðandi dúksins samþykkir í gegnum dúkinn og í burðargrind. Fylgja skal 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

82 

Valur I Örnólfsson 

leiðbeiningum framleiðanda  í öllu. Verktaki verður að vera búinn að sækja námskeið í meðferð og lagningu 

og tilheyrandi efna hjá innflutningsaðlia áður en þessi verklhluti hefst.  

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m2) mælt á teikningum arkitekts. Einingarverð innheldur fullfrágenginn 
klæddan flöt. 

 

7.3.2. Þakfrágangur á heitu þaki 

7.3.2.1. Drenmöl 

Sjá teikningar (31).5.03, (37).5.06, (37).5.08 og (27).3.07 

Ofan á undirkerfi á þaki (eggjabakkakerfi) skal leggja grófa núna völusteina með 

kornastærð 40-80mm, þykkt á lagi sé ca 100mm. Völusteinar séu þvegnir og lausir við 

óhreinindi. Samkvæmt teikningu arketekta. 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er nettó m² af uppsettu og frágengnu lagi af völusteinum 

  

7.3.2.2. Torfþekja – úthagatorf 

Sjá teikningar (31).5.03, (37).5.06, (37).5.08 og (27).3.07 

Verk þetta tekur til uppsetningar og frágangs á úthagatorfi ásamt sandlagi undir þökur. 

Liðurinn tekur til fergingar á þökum bygginga, eftir að þaki hefur verið lokað með 

einangrun og þakpappa.  

Þykkt og ásigkomulag: Torf skal vera nýskorið (mest 3 daga) 2,5-4,5sm þykkar og vera heilar og 

upprúllaðar. Þær mega ekki hafa staðið í rúllu lengur en 3 daga þegar þær eru lagðar og mega 

ekki hafa liðið vatnsskort eða önnur óæskileg skilyrði.  

Framkvæmd: Þökur skal leggja helst snemma á vorin eða seint á haustin. Lyngþökur skal leggja 

á holtasand 8-10cm lag. Verktaki skal vökva þökur alla daga þar til að þær hafa náð að róta sig 

vel í undirlagið. 

Magntölur og einingarverð: 

Innifalið í verði er allt efni allur búnaður, tæki og vinna til að fullgera þennan verklið, þ.m.t. 
úthagatorfi og holtasandi. Magn er mælt í m² nettó af teikningu arkitekta, ekki er magntekið 
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sérstaklega frágangur upp á kanta og skal hann vera innifalin í einingaverði flata, einnig á það 
við, frágang við loftræstirör, túður og öll gegnumtök í þaki. 

 

7.3.2.3. Grænt drenkerfi  

Sjá teikningar (31).5.03, (37).5.06, (37).5.08 og (27).3.07 

Verk þetta tekur til uppsetningar og frágangs á undirkerfi (dren og vatnssöfnunarkerfi) 

fyrir Úthagatorf og möl á þökum. Undirkerfi og kröfur til þess sé eins og fram kemur í Kafla 

10.1.2. Leiðbeinandi tegundaskrá arkitekta eða sambærilegt sem verkaupi samþykkir. Ofan á 

þakpappa skal leggja filtdúk, ofan á filtdúkinn skal leggja þar til gert drenkerfi (eggjabakka) úr 

plasti 25mm á hæð og að lokum skal setja filtdúk ofan á undirkerfið. Í beinu framhaldi af þessum 

verklið skal fergja undirkerfi með þökum eða möl sjá verkliði hér að neðan. Þar sem torf og möl 

mætast eins og við niðurfallsrennur skal setja þar til gerðan vinkil undir torf til að hindra að torfið 

fari í mölina. Nota skal vinkla frá framleiðanda undirkerfis og fylgja leiðbeiningum framleiðanda 

við frágang.  

Magntölur og einingaverð: 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 

fullgera þennan verklið. 
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7.3.2.4. Þakpappi 

Sjá teikningar (31).5.03, (37).5.06, (37).5.08 og (27).3.07 

Verk þetta tekur til lagningar á þakpappa og einangrunar þaka. Þakpappinn skal vera fyrir þessa 

útfærslu af þökum og skal vera vottaður af NMI. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands) Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða í öllu er viðkemur niðurlögn og frágangi þakpappa. 

Þakpappi skal haf 10 ára ábyrgð, bæði frá framleiðanda og frá verktaka. Verktaki skal tryggja að 

þakflötur sé hreinn, þurr sléttur og laus við öll óhreinindi áður en vinna hefst. Á þak skal bræða 3 

lög af þakpappa, 1 lag skal brætt á steypta þakplötu og 2 lög ofan á þakeinangrun. Nota skal 

þakpappa SBS-bitumen og skal hann uppfylla kröfur samkvæmt EN 13707 og uppfylla eftirtalinn 

skilyrði : Verktaki skal tryggja afvötnun þakflata á meðan að á uppbyggingu stendur með 

öryggisniðurföllum frá neðsta vatnsvarnarlagi eftir þörfum.  

 

 

Undirpappi PF/X 3000 SBS 

Eiginleikar Eining  

Togstyrkur N pr 5 cm langsum/:þversum 500/500 

Brotlenging % langsum /þversum 35/35 

Rifstyrkur N langsum/:þversum 50/50 

Naglrifstyrkur N langsum/:þversum 150/150 

Götunarstyrkur N 750 

Rakamótstaða Gpa-sm2/kg 400 

Þykkt mm ≥ 2,8 

Kuldamismunastyrkur C° ≤ -20 
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Yfirpappi PF/X 5000 SBS: 

Eiginleikar Eining  

Togstyrkur N pr 5 cm langsum/:þversum 500/500 

Brotlenging % langsum /þversum 35/35 

Rifstyrkur N langsum/:þversum 50/50 

Naglrifstyrkur N langsum/:þversum 200/200 

Götunarstyrkur N 750 

Rakamótstaða Gpa-sm2/kg 400 

Þykkt mm ≥ 4,2 

Kuldamismunastyrkur C° ≤ -20 

Grunna skal þakplötu mæli framleiðandi með því. Á steyptan þakflöt upp með og ofan á 

aðliggjandi þakkanta skal líma (bræða) 1 lag af vatnsheldum SBS bitumen þakpappa, ofan á 

þakpappa skal síðan leggja tvö lög af steinullar þakeinangrun, fyrst undirlagsplötu 125-130kg/m3 

og síðan Yfirlagsplötu einangrun 140-160kg/m3 og loks Steinillarfleigum 180-200kg/m3. 

Einangrun skal misvíxlast. Meðalþykkt einangrunar sé 250mm en skal hvergi vera þynnri en 

200mm. Einangrun sé sniðskorin með halla að niðurföllum allt samkvæmt teikningum arkitekta. 

Einangra skal þakkanta að innanverðu með 40mm steinull 80kg/m3. Ofan á þakeinangrun skal 

síðan leggja tvö lög af vatnsheldum SBSbitumen þakpappa. Undirlag sé PF/X 3000 og efsta lag 

sé PF/X 5000, á köntum þar sem þakpappi er sýnilegur skal hann vera með áferð þannig að hann 

þoli niðurbrot vegna sólarljóss, efri pappalag bræðist ofaná steyptan þakkant. Frágangur við 

niðurföll sem og yfirföll sé samkvæmt deiliteikningum arkitekta og leiðbeiningum framleiðanda. 

Þakfletir er mældir nettó af teikningum og skal verktaki bæta við öllu efni og allri vinnu af því magni 

sem kemur upp á aðliggjandi þakkanta ásamt afskurði og slíku. Innifalið í verði sé allur frágangur 

á við niðurföll, yfirföl, gegnumtök túður og slíkt. 

Magntölur og einingaverð: 
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Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu þar með talið frágangur uppá veggi, við 

ofanljós, reykræsingar, kanta, túður og öll gegnumtök í þaki. Innifalið í verði er allt efni og 

vinna til að fullgera þennan verklið. 

 

7.3.2.5. Þakbrunnur 

Sjá teikningar (31).5.03, (37).5.06, (37).5.08 og (27).3.07 

Verk þetta er að leggja til og koma fyrir þakbrunnum 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 asfalltdúk-dúki.  Þegar niðurfall hefur 

verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu.  Dúkurinn sem fylgir niðurfallinu skal soðinn við 

þakdúkinn. Rakavörn skal falla þétt að niðurföllum.  Ofan á niðurföll skal koma álrist. 

MAGNTÖLUR: 

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. 

 

7.3.2.6. Yfirfallsrör 

Í þakkanta skal setja ryðfrí yfirfallsrör með ásoðnum festiflans fyrir dúkfrágang, samkvæmt 

teikningum. Gert er ráð fyrir að yfirföllin séu sett i vegg eftir að kjarnaborað hefur verið með bor 

10mm stærri en rör, þéttifrauðað milli rörs og steypu. Þétta skal pappa vandlega við yfirfallsrörið 

(flansinn) að innanverðu.  

Magntölur og einingarverð:  

Magn er stykki (stk.) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera 
þennan verklið þ.e. yfirfallsrör, smíði, ísetning og þétting þess við þakpappa og stein. 
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7.4. Járn og blikksmíði 

7.4.0. Amennt. 

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.   
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Galvanhúðun og þykktarmæling á húðun skal vera eftir ISO 1459, 1460 og 1461.  Þykkt á 

heitgalvanhúðun skal vera 80 µm að lágmarki og skal verkkaupa gefinn kostur á að sannreyna 

að þeirri kröfu sé fullnægt. 

Stálvirki inni skal grunnað með ryðvarnargrunni, nema annað sé tekið fram á teikningum og málað 

með tveimur umferðum af lakkmálningu. 

Lágmarksþykkt tæringarvarna skal vera í samræmi við eftirfarandi flokkun, sjá einnig ÍST EN ISO 

12944-2. 

Tæringarflokkur 1 

 Aðstæður:  Lágmarks tæringarhraði, t.d. óupphitað þurrt rými. 

 Tæringarvörn:  Rafsinkhúðun eða málning. 

Tæringarflokkur 2 

 Aðstæður:  Óupphitað rakt rými eða úti þar sem lítil selta og raki er . 

 Tæringarvörn:  Heitsinkhúðun.  Sinkþykkt a.m.k. 50 my. 

Tæringarflokkur 3 

 Aðstæður:  Utanhúss þar sem raki og sjávarselta er lítil, t.d. inn til lands norðan- og 

austanlands. 

 Tæringarvörn:  Heitsinkhúðun.  Sinkþykkt a.m.k. 115 my. 

Tæringarflokkur 4 

 Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru allmikil. 

 Tæringarvörn:  Heitsinkhúðun.  Sinkþykkt a.m.k. 115 my þar sem ekki er unnt að ná 115 

my sinkþykkt skal mála ofan á sinkhúðina.  Málningarþykkt sé a.m.k. 100-150 my og heildarþykkt 

tæringarvarna um 200 my 

BLIKKSMÍÐI 

Byggingahluta úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt sérteikningum. Efni og frágangur skal 

standast ýtrustu gæðaröfur 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. 
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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. 

 

7.4.1. Handrið 

Sjá teikningar (34).4.08 og (34).4.09 

Liður þessi felur í sér að leggja til handriðum úr riðfríu stáli og setja upp í samræmi við teikningar, 

magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingum.  Suður skal útfæra í samræmi við 

teikningar svo sem a-mál og 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. 

Handrið skulu samansoðin úr riðfríum stálrörum eftir því sem teikningar segja til um og fest á 

vegg, samkvæmt teikningunni.   

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) sem mæla má 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. 

 

7.4.2. Stálknekti 

Sjá teikningar (31).5.04 og (31).5.05 

Smíða skal og setja upp stálknekti samkvæmt teikningum arkitekts. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) sem telja má 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. 
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7.5. Málun 

7.5.0. Almennt 

Verk þetta tekur til málunar utanhúss 

Sjá kafla 7 Almennt. 

Málning/sílan/viðarvörn skal vera í háum gæðaflokki og kröfur til hennar sé eins og fram 

hér að neðan eða sambærilegt sem verkaupi samþykkir. 

Öll málning of lökk skulu hafa verið prófuð gagnvart ISO 11890-2:2006 Paints and 

varnishes. Determination of volitaile organic compound content.. Gas-chromatographic 

method. Öll málning og lökk skulu mæta kröfum fasa II um hámarks innihald rokgjarnra 

efna sem sett er fram í viðauka II við Decorative Paint Directive 2004/42/CE. Öll málning 

og lökk skal hafa viðnám við sveppa og þörungamyndum. Verktaki skal leggja fram gögn 

til staðfestingar þessa til efnissamþykktar hjá verkkaupa áður en notkun viðkomandi efnis 

hefst. 

Óski verkkaupi þess, skal verktaki gera prufur og skal kostnaður við þær innifalinn í 

einingarverði. Við alla framkvæmd og efnismeðferð skal fara að notkunarleiðbeiningum 

framleiðanda sem finnast á umbúðum eða á viðkomandi tækniblaði. 
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7.5.1. Verk þetta tekur til sílaböðunar utanhúss. 

Sjá teikningar (99).3.17 og (99).3.18 

Sílanbaða skal steypta og viðgerða fleti með 2 umferðum af 40% mónósílan. Sílanið skal 

borið vandlega á flötinn þannig að engir fletir verði útundan. Æskilegast er að sprauta 

efninu á flötinn með mjög lágum þrýstingi, þvert yfir lóðrétta fleti. Flöturinn skal vera þurr 

til að ná sem bestu ísogi. Fletirnir skulu þorna vel á milli umferða. Byrja skal neðst og 

vinna sig upp vegginn. Ekki skal sílanbaða við lægra hitastig en + 5°C og sá flötur sem 

sílanabaðaður er skal vera minnst +3° yfir daggarmörkum lofts meðan á sílanböðun og 

þornun stendur. Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Lárétta eða lítt 

hallandi fleti skal sílanbaða ríkulega. 

Verja skal aðliggjandi fleti og hluti sem ekki á að sílanbera. Fari mónósílan á gler, tré eða 

aðra staði þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það af með spritti eða öðrum þar til 

gerðum hreinsiefnum. 

Magntölur og einingarverð: 

Innifalið í verði er allt efni allur búnaður, tæki og vinna til að fullgera þennan verklið, þ.m.t. 
úthagatorfi og holtasandi. Magn er mælt í m² nettó af teikningu arkitekta, ekki er magntekið 
sérstaklega frágangur upp á kanta og skal hann vera innifalin í einingaverði flata, einnig á það 
við, frágang við loftræstirör, túður og öll gegnumtök í þaki. 
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7.6. Gluggar gler og útihurðar 

7.6.0. Almennt 

Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða skulu vera úr sama álgluggakerfi. Gluggar og hurðir eru 

smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, hurðir eru hluti kerfisins.  

Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfis og 

sérhlutateikningum og verklýsingum arkitekta. Verkið skal unnið af reyndum iðnaðarmönnum, 

sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins. Gluggar skulu glerjaðir í álhluta gluggans 

þannig að hvergi sé tré til staðar í umgjörð glersins.  

Álgluggakerfi og  Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða, opnanleg fög, hurðir og álglerveggir 

skulu vera úr sama álgluggakerfi. Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, 

hurðir eru hluti kerfisins.  

Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfis og 

sérhlutateikningum og verklýsingum arkitekta. Verkið skal unnið af reyndum iðnaðarmönnum, 

sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins.  

Álgluggar skulu smíðaðir úr viðurkenndu álgluggakerfi og skal notað kerfi frá sama framleiðanda 

í öllu húsinu. Álgluggakerfið skal vera vottað skv. RAL-RG 636/1. Efniseiginleikar álprófílana skulu 

vera skv. DIN17165:Al Mg Si 0,5 F22. Álgluggakerfið skal standast slagregnsþéttleikapófun skv. 

Nordtest NT Build 116 eða öðrum sambærilegum staðli. Glerjun, hurðir, opnanleg fög og ísetning 

glugga og glerveggja skal standast minnst 1100 Pa vind- og slagregnsþrýsting. Álgluggakerfið 

skal hafa tveggja þrepa þéttingu. K-gildi min. 1,5W/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 kerfið sé leitt frá innri þéttingu og vatn frá láréttum próflíl 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. Breidd álprófíla skal vera 60mm. Glerjunarsmellulistar skulu grynnast eftir því 

sem innar dregur í gluggann, en þess jafnframt gætt að þeir smellulistar sem ramma inn gluggann 

séu jafndjúpir í öllum gluggum í hússins. 
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Opnanleg fög eru topphengd. 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.  

Á útihurðir skal setja ál lamir með kúlulegum. Gler í öllum hurðum skal vera samlímt öryggisgler í 

báðum rúðum einangrunarglers og einnig er það sandblásið að hluta eins og fram kemur á 

yfirlitsteikningum. Þriggja punkta stangarlás skal vera á öllum einföldum hurðum. Sílinderlæsing 

með þriggja þrepa höfuðlyklakerfi skv. ákvörðun verkkaupa skal vera á öllum hurðum.  

Utan við allar hurðir skal vera hurðarstoppari með krók til að festa hurð í opinni stöðu. 

Hurðarstoppari skal ýmist festur í steyptan hnall í jörð eða á vegg, útfærsla skal borin undir arkítekt 

hússins til samþykktar. Allur hurða- og gluggahúnabúnaður skal vera frá sama framleiðanda. 

Allar skrúfur og boltar skulu vera úr stáli, heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, A4, verktaki skal gera 

viðeigandi ráðstafanir vegna málmtæringar. 

Ísetning í sjónsteypuveggjum  

Ísetning álglugga:  

Tvöföld þétting skal vera að aðliggjandi byggingarhlutum. Fúga milli álgluggakerfis og aðliggjandi 

byggingarhluta er að jafnaði 15 mm. Fúgu skal fylla með einangrandi og rakafælnu tróði, þéttipylsa 

og akrýlkítti með góðri málningarviðloðun skal vera að innanverðu og Að utanverðu skal þétt með 

þéttipylsu og kíttað með polysulfíð eða silikon kítti með amk. 20 ára endingartíma, UV geislaþolið 

og skal það standast sveppa- og gróðurmyndun. Fara skal nákvæmlega eftir leiðbeiningum 

framleiðanda kíttis, þmt. veðurskilyrði þegar unnið er með efnið. vatnsheldur EBDM dúkur 

klemmdur í glerfals kerfisins og límdur með viðeigandi lími við steinvegg að utanverðu.  

Glerjun:  

Við glerjun skal fylgt leiðbeiningum þess glerframleiðanda, sem selur gler til byggingarinnar og 

reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt Rb (31) 104.2. 

Gler:  

Allt gler skal vera fyrsta flokks, vottað, minnst 10 ára ábyrgð. Einangrunargler skal fullnægja ÍST-

44 "Einangrunargler gæði og prófanir". Mesta svignun glerrúðu má vera 1/300 en mest 8mm. 

Glerþykktir skal miða við 200kg/m2 vindþrýsting. Að jafnaði skal nota þær glerþykktir og loftbil 

sem skilgreint er sérstaklega í verklýsingu. 
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7.6.1. Gluggar og hurðir 

Gluggar skulu vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf 

til fullnaðarfrágangs verksins.  Gluggar skulu vera fullglerjaðir eins og gert er ráð fyrir í magnskrá.  

Allir þéttilistar sem tilheyra álgluggum 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.  Álprofílar 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. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 
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7.6.0.1. G 01 

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-01 - með opnanlegu fagi. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.2. G 02 

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-02 - með opnanlegu fagi. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  

Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.3. G 03 

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-03 - með opnanlegu fagi. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 
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• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.4. G 04 

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-04 - með opnanlegu fagi. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.5. G 05 

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-05 - með opnanlegu fagi og hurð (neyðarútgang). Allt gólfsítt gler skal vera 
öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 
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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 

7.6.0.6. G 06  

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-06 Allt gler skal vera Ei-30 gler 
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.7. G 07 

Sjá teikningar (31).4.02,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-07  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.8. G 08 

Sjá teikningar (31).4.02,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-08 - með opnanlegu fagi. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
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Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.9. G 09 

Sjá teikningar (31).4.02,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-09 - með opnanlegu fagi og hurð (Neyðarútgang). Allt gólfsítt gler skal vera 
öryggisgler. Allt gler í glugganum skal vera Ei-30 gler  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.10. G 10 

Sjá teikningar (31).4.02,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-10 - með opnanlegu fagi og hurð (Neyðarútgang). Allt gólfsítt gler skal vera 
öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 
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Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.11. G 11 

Sjá teikningar (31).4.03,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-11 - með opnanlegu fagi og hurð (Neyðarútgang). Allt gólfsítt gler skal vera 
öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.12. G 12 

Sjá teikningar (31).4.03,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-12 - með opnanlegu fagi.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 
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7.6.0.13. G 13 

Sjá teikningar (31).4.03,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-13 - með opnanlegu fagi. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.14. G 14 

Sjá teikningar (31).4.03,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-14 Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler í glugganum skal vera Ei-30 
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.15. G 15 

Sjá teikningar (31).4.04,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-15 - með rennihurðum. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.16. G 15 A 

Sjá teikningar (31).4.04,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-15A - með rennihurðum. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler í glugganum 
skal vera Ei-30  

Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.17. G 16 

Sjá teikningar (31).4.05,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-16 Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. 
 

Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 

 

MAGNTÖLUR: 
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Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.18. G 17 

Sjá teikningar (31).4.01,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-17  Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.19. G 18 

Sjá teikningar (31).4.07,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-18 - Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 
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7.6.0.20. G 19 

Sjá teikningar (31).4.04,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-19 - Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.  
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.21. G 20 

Sjá teikningar (31).4.07,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-20 - með opnanlegu fagi og hurð (Neyðarútgang). Allt gólfsítt gler skal vera 
öryggisgler. Allt gler í glugganum skal vera Ei-30 gler 
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.22. G 21 

Sjá teikningar (31).4.07,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-21. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler.   

Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 
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• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.23. G 22 

Sjá teikningar (31).4.02,  (31).5.01 og (31).5.02 

Álgluggi  G-22 - með opnanlegu fagi og og hurð (Neyðarútgang). Allt gólfsítt gler skal vera 
öryggisgler. Allt gler í glugganum skal vera Ei-30 gler 
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 

 

7.6.0.24. Stálhurð tvöföld H 01 

Sjá teikningar (31).4.04,   

Hurðir skulu vera úr stáli eða öðru því efni sem fram kemur í magnskrá.  Á hverja hurð skal setja 

3 stk ásoðnar hengsla lamir   

Þéttilista skal fella í hurðir.  Listi skal vera boginn, 14,0 mm og beygja út úr falsi.  Draga skal 

listann í raufina og má bera á hann vaselin til að auðvelda ídráttinn.  Gæta verður þess að listinn 

sé ekki teygður þegar búið er að draga hann í.  Festa skal enda listanna með litlum nöglum eða 

heftum.  Á hornum skal geirskera listana saman þannig að þeir falli þétt saman og bræða þá síðan 

saman með þar til gerðum lóðbolta.  Stilla skal að lokum járn þannig að pressa á þéttilista sé 
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hæfileg.  Aðrar gerðir af þéttilistum má nota séu þeir jafngóðir eða betri og verkkaupi samþykki 

þá. 

MAGNTÖLUR: 

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

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar 
og flutningar.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis.  Einnig 
vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

 

7.6.0.25. ÞG 01 

Sjá teikningar (31).4.06,  (31).5.03 og (31).5.05 

ÞG 01 Gluggi skal vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem 

þarf til fullnaðarfrágangs verksins.  Gluggi skal vera fullglerjaðir með öryggisgleri, eins gert er ráð 

fyrir í magnskrá.  Allir þéttilistar sem tilheyra álglugga skal vera gæðavottaðir af framleiðanda 

gluggakerfis.Ganga skal frá þéttilistum samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda gluggans. Allir 

þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. Verktaki skal burðarþolshanna 

alla álprófíla í glugga þessum.  Profílar skulu uppfylla þær álagskröfur sem fram koma í ÍST 12 3. 

útg 1989.  Grunngildi vindálags reiknast sem: q= 1,8 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.  Nota skal  ál í gluggaprófíla skal það 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 þakgluggar falla undir þennan lið. 

Allt gler í glugganum skal vera Ei-30 gler. Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 
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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. 

 

7.6.0.26. ÞG 02 

Sjá teikningar (31).4.05,  (31).5. 

ÞG 01 Gluggi skal vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem 

þarf til fullnaðarfrágangs verksins.  Gluggi skal vera fullglerjaðir með öryggisgleri, eins gert er ráð 

fyrir í magnskrá.  Allir þéttilistar sem tilheyra álglugga skal vera gæðavottaðir af framleiðanda 

gluggakerfis.Ganga skal frá þéttilistum samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda gluggans. Allir 

þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. Verktaki skal burðarþolshanna 

alla álprófíla í glugga þessum.  Profílar skulu uppfylla þær álagskröfur sem fram koma í ÍST 12 3. 

útg 1989.  Grunngildi vindálags reiknast sem: q= 1,8 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.  Nota skal  ál í gluggaprófíla skal það 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 þakgluggar falla undir þennan lið.  

 
Allt gler í glugganum skal vera Ei-30 gler 
Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler  

• Sólfaktor 35 (SF) % 

• Birtuflæði 70 (LT) % 

• Speglun 10(LR) % 
 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó) eða stykkjum (stk), eins og telja má að verki loknu.   Gler og glerísetning 
er innifalið í þessum lið. 

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. 
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7.7. Aukaverk 

7.7.0. Tímagjald Iðnaðar- og verkamanna 

Verktaki skal tilgreina tímagjald iðnaðarmanna og annarra starfsmanna í tilboðsskrá. Í 

tilboði reiknast 150 vinnustundir en tímagjald skal þó gilda hvort sem aukaverkatímar 

verða fleiri eða færri en 150. 

Magn er klukkustundir (tímar) jafnaðarkaup með virðisauka. 
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Efnisyfirlit leiðbeinandi tegundaskrá 

10. Leiðbeinandi tegundaskrá ................................................................................................. 109 

10.1. Leiðbeinandi tegundaskrá ........................................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

109 

Valur I Örnólfsson 

10. Leiðbeinandi tegundaskrá 

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. 

Varðandi tegundaskrá verktaka vísast til útboðs- og samningsskilmála, greinar 0.8.5 Sýnishorn 

og prófanir.  

 

10.1. Leiðbeinandi tegundaskrá 

Byggingarhluti Gerð /Efni Tegund 

Frágangur þaks yfir kirkju Vatnsgufuopinn þakdúkur Siga Majcoat 

Frágangur þaks yfir kirkju Þakdúkur undir Zinklæðingu Delta trela 

Stálhurð H 01 EI-30 Stálhurð í kjallara Glófaxi 

Gluggar og hurðir Allir glugggar og hurðir Schuco 

Þakgluggar Þakgluggar - Dernkerfi Schuco 

Steypt þak Drenkerfi undir fargi Nophadrain 

Aðalinngangur Rennihurði Geze 
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10.3. Viðauki C aðaluppdrættir og séruppdrættir 

A1 Mappa aðal- og séruppdrættir 

 

10.4. Viðauki D frum- og forhönnunarfasi.  

A3 Mappa greiningar og samkeppnistillaga. 
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10.5. Viðauki Ð Teiknistofan og áætlanir hönnuðar 

Fundagerðir 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

112 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

113 

Valur I Örnólfsson 

 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

114 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

115 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

116 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

117 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

118 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

119 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

120 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

121 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

122 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

123 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

124 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

125 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

126 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

127 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

128 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

129 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

130 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

131 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

132 

Valur I Örnólfsson 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

133 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

134 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

135 

Valur I Örnólfsson 

Tímaskráning hönnunar 
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Tímaáætlun hönnunar 
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Hönnunar samningur
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Kostnaðaráætlun heild lokaáætlun 
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Kostnaðaráætlun heild forhönnunar 
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Kostnaðaráætlun útboðs 
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Verkáætlanir 
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10.6. Viðauki E Gögn til Byggingarfulltrúa vegna uppdrátta. 

Gátlisti aðaluppdrátt.  

 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

151 

Valur I Örnólfsson 

 



Háskólinn í Reykjavík   

Tækni- og verkfræðideild 

 

152 

Valur I Örnólfsson 

Bréf hönnuðar 
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Umsókn um byggingarleyfi
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Greinagerð hönnunarstjóra 
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Gátlisti séruppdrátt 
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