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Formáli 
 
Spurningin hvað byggingafræði sé og hvað byggingafræðingar fást við í atvinnulífinu 

verður ekki svarað hér. Það er þó staðreynd að byggingafræðingum fjölgar stöðugt 

og eru nú þegar starfandi víða í þjóðfélaginu við margbreytileg störf, þökk sé þeim 

þverfaglega grunni sem námið byggir á.  

Það sem heillaði mig við að hefja nám í byggingafræði var fjölbreytileiki námsins. 

Komið er inn á flest svið sem varðar undirbúning og hönnun mannvirkja. Hver önn 

námsins fæst þannig að stærstum hluta um að leysa hönnun á einu meginverkefni. Á 

fyrstu önn var fengist við að hanna nýtt fjölbýlishús því næst var unnið að 

endurbótum og breytingum á eldra fjölbýlishúsi, á þriðju önn var hönnun 

stórbyggingar og starfsnám á almennum vinnumarkaði við störf sem tengdust náminu 

með beinum hætti. Lokaverkefni námsins felst í rekstri hönnunarstofu sem gerir 

hönnunarsamning um verkefni sem lýkur í lok annar með verkefnaskilum samkvæmt 

skilalýsingu námskeiðsins.  

 

Inngangur. 

Lokaverkefni mitt er hönnunar og ráðgjafaverkefni við undirbúnig 

bygginarframkvæmd við fyrirhugaða hótelbyggingu. Í því felst m.a undirbúningur og 

hönnun aðaluppdrátta ásamt viðeigandi fylgiskjölum sbr skilalýsingu sem fullnægja 

skulu kröfum sem byggingarfulltrúi sveitarfélagsins setur fyrir útgáfu byggingarleyfis 

fyrirhugaðs mannvirkis. 

Verkefnið er þrepaskipt. Upphaf verkefnisins felst í að gera gera tilboð í hönnun og 

ráðgjöf verkefnisins á grundvelli skilalýsingar því næst er gerður verksamningur við 

verkkaupa að formsatriðum loknum hefst hönnunarvinnan sem er gagnaöflun 

frumgagna og úrvinnsla þeirra á fyrsta stigi hönnunarinnar sem kallast frumhönnun. Í 

henni felst gerð grófar hugmyndar um framkvæmdina og mat lagt á heildarkostnað 

hennar hönnunar ráðgjafar og framkvæmdakostnað. Að því loknu heldur verkefnið 

áfram og fer næst á svokallað forhönnunarstig. 

Þegar verkefni á frumhönnunarstigi lýkur hefst annað stig sem nefnist forhönnun. 

Haldið er áfram með frumgögn verkefnisins og dýpri greiningar framkvæmdar á 

meginþáttum byggingarinnar, þegar greiningarvinna er langt komin hefst 

undirbúningur og vinna við gerð aðalupdrátta og byggingarlýsingar á mannvirkinu og 

verkefnið færist yfir á hönnunarstig. 

Að forhönnun lokinni færist verkefnið yfir á þríðja stig, forhönnun era ð mestu lokið og 

vinna við aðaluppdrætti fer í forgang ásamt útgáfu á þeim greiningum sem teljast til 

fylgiskjala með aðaluppdráttum sbr kröfur byggingarreglugerðar og gátlista 

byggingafulltrúa þess sveitarfélags sem mannvirkið er staðsett í. 
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Á fjórða stigi er unnið að gerð útboðsganga sem lýkur með auglýsingu um fyrirhugað 

útboð á frágangi innan og utanhússs ásamt vinnu við lokaskýrslu þar sem gerð erg 

rein fyrir hvernig verkefnið þróaðist yfir verktímann.  

Á fimmta stigi eftir að verkefninu hefur verið skilað hefst undirbúningur fyrir lokavörn 

verkefnisins þar sem grein er gerð fyrir öllum þáttum verkefnisins sem prófdómarar 

og leiðbeinendur námskeiðsins meta m.t.t skilalýsingar. 

Eftir að gögn verkefnisins hafa verið yfirfarin samþykkt og staðfest af byggingafulltrúa 

samkvæmt skilalýsingu námsekiðsins verður til aðaluppdráttur sem er skráð og 

skjalfest heimild um það mannvirki sem um ræðir og fær sitt auðkenni hjá opinberum 

aðilum. 

 Nú þegar ég sé fram á að ljúka námi mínu í byggingafræði vill ég um leið og ég 

afhendi meðfylgjandi lokaskýrslu námsins óska skólanum, leiðbeinendum 

prófdómurum og öllum þeim aðilum sem veitt hafa mér aðstoð, góð ráð og gagnlegar 

upplýsingar tengdu náminu bestu þakkir og óska ykkur gæfu og góðs gengis.  

Háskólanám mitt hófst um miðjan ágúst 2013 þar sem ég sótti Byggingariðnfræði við 

Háskólann í Reykjavík. Þá stundaði ég nám með vinnu. Árið 2015 lauk ég 

diplómagráðu í byggingariðnfræði. Í Janúar 2016 hófst svo næsti áfangi en það er 

þessi sem ég er að ljúka núna  
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1. Upphaf annar 
 

 

1.0 Val á verkefni 
 
Yfir sumarmánuðina var mikið skoðað inn á vef fsr, ríkiskaup, í leit að áhugaverðum 
samkeppniplandsa. Það gekk illa að finna verkefni af stærðargráðu sem 
leiðbeinendur höfðu sett fyrir, og hugmynd mín um að úfæra lokaverefni meira 
hugsuð út frá verktaka hlið þar sem BIM/VDC construction tækni yrði beitt eins og t.d. 
4D verkáætlun var ekki samþykkt af leiðbeinendum. Hafði ég þá því næst samband 
við nokkrar arkitektastofur. Ég fékk góðar viðtökur hjá Arkþing sem átti til fyrir mig 
nokkrar tillögur sem ég gat borið undir leiðbeinendur. Þá kom til greina 
Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, fjölmenningarhús í 
Mosfellsbæ og svo Stækkun á hótel Fosstún. Að lokum var svo stækkun á hótel 
Fosstún valið, hönnunarsamningur gerður og þar með var verkefnið formlega hafið. 
 

1.1 Skipulag og áætlanir 
 
Eftir að verkenfi var valið hófst ég handa við að útbúa möppukerfi, útbúa gunnskjöl á 
fundar, dagbókar ásamt vinnuskýrslum og tímaáætlunum verkþátta. Möppukerfið 
hefur þróast með mér undanfarnar fjórar annir og hjápar það mér stöðugt að vera 
betri í skipulagi, innra eftirliti, og hjápar til við að hafa heildaryfirsín yfir verkefni sem 
unnið er við hverju sinni. 
Reynslan yfir afstaðnar annir hefur kennt mér að við erum stöðugt að keppast við 
tímann, og það er enginn afsláttur gefinn á “deadline day” og því mikilvægt að miðla 
dýrmætum tímanum svo hægt sé að komast yfir alla verkþætti.  
 

1.2 Þættir hönnunarferlis 
 

1.2.1 Frumhönnun 
 

Þó frumhönnunarferlið væri í raun búið með úgáfu samkeppnisplansa, þótti mér 
eingu að síður nauðsynlegt að rýna vel í samkeppnisgögnin og greina hverjar væru 
helstu áskoranir verkefnisins áður en sjálft forhönnunarferlið færi af stað. Í þessu 
tilfelli er ég að vinna með samkeppnisgögn sem unnnin eru af fagmentuðum 
hönnuðum og fannst mér því skylda að virða hugsjónir hönnuða verksins eftir fremsta 
megni og leita lausna á þeim tillögum sem gerðar voru án þess að skarast á við 
kröfur byggingarreglugerðar. Enn fremur skoðaði ég önnur hótel af svipaðri stærð, 
fundaði með hóteleigendum og byggingarráðgjöfum.   

 

1.2.2 Forhönnun 
 
Í forhönnunarfasa er fyrst og fremst ráðist í helstu greiningar mannvirkisins sem þurfa 
ávallt að uppfylla kröfur viðeigandi laga byggingarreglugerðar staðla og annara 
sjónarmiða sem þar er vísað til.  
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1.2.3 Aðaluppdrættir 
 

Til að hægt sé að sækja um byggingarleyfi þarf að vinna og skila inn útgefnum 
teikningum af mannvirki í viðeigandi mælikvarða ásamt tilhlýtandi fylgisjölum eins og 
t.d byggingarlýsingu, skráningartöflu, gátlista og umsókn. 
 

1.2.4 Séruppdrættir 
 
Í séruppdráttum eru unnar verkteikningar í mælikvarða 1:50 og 1:100 þar sem við á, 
hlutateikningar í 1:20, 1:50 ef ekki er hægt að komast hjá öðru, og deiliteikningar í 1:5 
og 1:2 eftir atvikum. 

 

1.2.5 Verklýsingar og útboðsgögn 
 
Í verklýsingum eru teknir fyrir ákveðnir kaflar verkferlis og útboðsgögn unnin út frá 
þeim. Útboðsform er svo valið m.t.t. tegund og hag áætlaðs verkefnis. Þá eru unnar 
magntölur, kostnaðar og verkáætlun sem og önnur gögn sem verktakar þurfa að fá til 
umsóknar og tilboðs í verkefnið. 
 
 
 

2. Frumhönnun 

2.0 Gagnaöflun 
 

Fyrstu verkefnin snérust first og fremst um að afla gagna. Þá hafði ég samband við 
núverandi eiganda hótelsins, leitaði til byggingarverktaka sem unni hafa samskonar 
verkefni, ásamt almennri gangaölfum um lóðina s.s. deiliskipulag, hæðar og mæliblöð 
og þh. 

2.1 Frum- og þarfagreiningar verkefnis. 
 

Ég fór inn í verkefnið með því hugarfari að virða eftir bestu getu samkeppnistillögu 
arkitekta, og leita leiða til þess að leysa tillögur frekar enn að ráðast í róttækar 
breytingar á hönnunartillögu. Helstu áskoranir verkefnisins snérust að kröfum um 
algilda hönnun, aðkoma loftræstibúnaðar og starfsmannaaðstöðu. Skv. 6.10.3 gr 
byggingarreglugerðar segjir að eitt af hverjum tíu gistiherberjum hótela skuli vera 
innréttað fyrir hreyfihamlaða, og var þá ljóst að breyta þyfti a.m.k. skipulagi í fjórum 
herbergjum til að standast þá kröfu. Einnig kom í ljós að 2 rými höfðu glugga með 
ófullnægjandi ljósopi á útvegg. 
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2.2 Uppsetning verkefnis 
 
Ég skipti uppsetningu verkefnisins í tvo áfanga, 
annars vegar í uppsetningu á möppukerfi þar sem 
gögn fara í vinnslu sem sett eru í viðeigandi fasa, og 
hinsvegar setti ég upp BIM líkan í teikniforritinu revit, 
þar sem allir uppdrættir eru færðir á blað út frá líkani. 
 
 
 
 
 

 

2.3 Deiliskipulag 
 
Deiliskipulagsbreyting var gerð árið 2004 skv beðni um að sameina lóðirnar við 
Eyrarveg 26-28 og Eyrarveg 30. Heildarstærð lóðar eftir breytingu verður 5765,8m2, 
með nýtingarhlutfall N≤ 0,60 

 
Deiliskipulag fyrir breytingu 2004 

 
 
 

Möppukerfi 

BIM líkan í upphafi verks 

Deiliskipulag eftir breytingu 2004 
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2.4 Viðtöl við hóteleigendur 
 
Eins og fram kom hér að ofan þá tók ég viðtalsfund með nýjum eiganda hótelsins. Ég 
fundaði með honum í tvígang. Í fyrra skiptið þá bar ég undir hann tillöguna sem hafði 
þó ekki hlotið fyrstu verðlaun hönnunarsamkeppninnar. Hann hafði orð á því að hafa 
nýlega farið að velta fyrir sér stækkun þar sem eftirspurn eftir hótelgistingu á svæðinu 
væri meiri en framboðið og því kjörið sóknarfæri að rýna í stækkunarmöguleika. Í 
sienna skiptið þá tókum við fund á Selfossi þar sem ég hafði ekki séð núverandi hótel 
áður, og því kjörið tækifæri að fara í vettvangsferð og skoða svæðið með eigin 
augum. Markmið með stækkuninni er að móttökukjarninn verði aðdráttarafl og það 
sem fólk upplifi að sé hótel Fosstún, og að útlitslega verði ekki greinarmunur gerður á 
að um viðbyggingu sé að ræða heldur að svona hafi byggingin verið hugsuð og 
byggð strax í byrjun og virki þannig sem ein heildstæð bygging. 
 
 

2.5 Ályktanir að lokinni frumhönnun 
 
Ég dró þá ályktun að loknum frumhönnunarfasa að til að halda upphaflegri 
hönnunarhugmynd til streitu yrði að gera nauðsynlegar breytingar sem tryggðu sama 
sambærilegt útlit og er á eldri gistiálmu. Niðurstaðan varð sú að gera greiningu á 
forsteyptum samlokueiningum með steyptr veðurkápu tilbúinni undir málningu, með 
því fæst sambærilegt útlit og sléttmúraðir veggir eldri byggingar, og fljótlegri 
byggingaraðferð borið saman við steyptan múraðan vegg, auk þess sem 70mm 
steinsteypt veðurkápa er öflug og endingargóð vörn fyrir veðri og hverskonar áníðslu.      
 
 

3. Forhönnun 
 

3.0 Greiningar 
 
Allar ýtarlegri greiningar má sjá í viðauka B 
 

3.1 Rýmisgreining 
 
Við rýmisgreiningar kom m.a. í ljós að endurhanna þyrfti a.m.k. fjögur gistiherbergi til 
þess að mæta kröfu um hindrunarlaust aðgengi. Fækka þurfti herbergjafjölda úr 40 í 
36 m.a vegna þess að ljósop um glugga reyndist of lítið, og ekki gekk upp að hliðra 
skypulagi. 
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        Grunnplan 1.H Helstu breytingar 

 

 

 

3.2 Brunavarnagreining 
 
Skv. 9.1.3.gr byggingarreglugerðir er mannvirkið flokkað í Notkunarflokk 4. Þar kemur 
m.a. fram að mannvirkið gerir gáð fyrir að fólk sem gistir er ekki allt nægjanlega 
kunnugt umhverfinu til þess að þekkja flóttaleiðir en geti almennt bjargað sér sjálft út 
úr mannvirki eða á öruggt svæði við eldsvoða. Krafa er um sjálfvirkt 
brunaviðvörunarkerfi og stakir reykskynjarar verða m.a. í hverju gistiherbergi. Ekki er 
gerð krafa um sjálfvirkt úðakerfi. Hámarksgöngulegd að stigahúsi, öðru brunahólfi 
eða útgangi má ekki vera meira en 30m skv. Töflu 9.04 byggingarreglugerðar og 
þurfti því að bæta við neyðarsvölum á 2, hæð gistiherbgergjaálmu. 
 
 

 
Tafla 9.02 úr byggingarreglugerð 

 

 

3.3 Burðarþolsgreining 
 
Helsta bygginarefni verður steinsteypa líkt og í núverandi byggingu. Allir burðarveggir 
verða steinsteyptir.  
Burðarveggir utanhúss: Forsteyptar verksmiðjuframleiddar CE vottaðar einingar 
Burðarveggir innanhúss: Forsteyptar verksmiðjuframleiddar CE vottaðar einingar 
Botnplata: Staðsteypt 
Milligólf móttökukjarni: Holplötur (þurfa að vera um 265mm með 70mm 
ásteypulagi) 

Tafla 9.03 úr byggingarreglugerð 

Grunnplan 1.H úr samkeppnistillögu 
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Milligólf gistiherbergjakjarna: Slakspenntar filegranplötur með ásteypulagi. 
Þakvirki: Holplötur með ásteypulagi. 
 
Helstu kostir við að notast við forsteyptar einingar eru eftifarandi: 

• Styttri byggingartími  

• Framleiðsla byggingarhluta fer fram undir stýrðu eftirliti við kjör aðstæður 

• CE-Vottun vörunnar. 

3.4 Lagnagreiningar 
 

3.4.1 Loftræsting 
 
Með því að breyta lögun á göngum var hægt að koma fyrir lagnakjörnum og á sama 
tíma bæta hljóðkröfur með því að “brjóta upp vegglínur ganga í gístiálmum” án þess 
að stangast á við kröfur reglugerðar um lágmarksbreidd þeirra. Á steyptu þaki verður 
safnkassi loftræstilagna þar sem hver kassi tekur við lögnum úr 8-10 gistiherbergjum 
og þaðan út í andrúmsloftið. 

3.4.1.1 Útloftun gistiherbergja 
 
Til þess að tryggja gæði innilofts gistiherbergja skal til viðbótar við glugga koma fyrir 
vélrænni útloftun með útloftunartúðum sem teknar eru í stokk upp á þakplötu. Þar 
með er hótelgestum og starfsfólki tryggð betri líðan sem vélræn loftræsing tryggir 
með ferskloftskiptum í hótelinu óháð veðri.  
 
Skoðuð var önnur leið sem hefði verið hagkvæmari kostnaðarlega séð sem væri að 
setja upp ristar neðan við glugga. Galli við þá aðferð var hætta á að óhreinindi sem 
leita á slíka staði setjist í og við ristarnar og leki niður eftir veggjum sem kalla á 
reglubundna stöðuga þrifaþörf. (dæmi um ódýra lausn í stofnkostnaði sem verður 
dýrasta lausnin að skömmum tíma liðnum vegan rekstrarkostnaðar) 

3.4.2 Neysluvatn 
 
Varmaskiptir fyrir neysluvatn verður staðsettur við inntök og leiddar út lí heimæðar 
norðan megin við húsið nær fosstúni. Frárennslislagnir eru einangraðar og teknar yfir 
niðurteknum kerfisloftum hótelgangs. 
Regnvatnslagnir liggja umhverfis húsið og taka þá einnig við afvötnun þaka. 
Á lóðinni eru þrjár grunnrásir lagna og heimæða. Ein er þegar í notkun fyrir gamla 
kjarnan. Því taldi ég kjörið að fara styðstu leið 
 
 

3.4.3 Upphitun rýma 
 
Þrjár tegundir upphitunar verða notaðar í bygginguni. 
 
Inngangar: Hitablásarar sem blása inn 16-18°C heitu lofti. 
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Gistiherbergi: Ofnakerfi er valið í 
gistiherbergi til þess að tryggja meira 
loftstreymi um rými sem og skemmri 
svörunartíma við breytingu hitastigs. Þá er 
það teki fram yfir jafnari hitadreyfingu sem 
kemur fram með gólfhita. 

 
 
 
Votrými: Gólfhiti notaður til jafnari hitadreyfingar. Bleyta á gólfum fyrr að þorna.  
 
Móttökukjarni: Gólfhiti, Þar sem gólfhiti gefur jafnari hitadreyfingu og virkar vel með 
vali gólfefna, gólfsíðra glugga og takmarkandi veggpláss. Þá er ekki eins mikil þörf á 
fljótri svörun við breytingu á hitastigi þar sem rýmin eru á opnu svæði og meira um 
umferð á svæðum sem gefur lofti almennt mikla hreyfingu. 
 

3.5 Hljóðgreining 
 
Mikilvægi hljóðvistar í hótelherbergjum er afar þýðingarmikið upp á gæði hótelsins og 
setti ég þá markmið að gistiherbergjaálman skyldi ná að uppfylla hljóðvistarflokk B 
skv. ÍST 45:2016 í hótelherbergjum. Þessum kröfum er mætt með; 

• Hljóðdeyfandi dúkur milli gólfplatna og gólfefnis. Minnst 24dB 

• Ullarteppi á gangi gistiherbergja sem uppfyllir 28dB 

• Hljódeyfandi kerfisloft í gistiherbergi og gang. Plötur skulu allar vera með 
hljóðísogandi yfirborði til að uppfylla kröfur um ómtíma. 

• Frárennslislagnir einangraðar og teknar yfir niðurteknum kerfisloftum 
hótelgangs, og festar með hljóðdemandi festingum. 

• Veggir milli rýma eru 150mm forsteyptir veggur sem eiga að uppfylla 52dB. 

3.6 Útlit og útisvæði 
 
Útlit núverandi byggingar er stílhreint og einfalt. Útveggir eru múraið og málaðir. Lagt 
var upp með að nýbygging myndi koma sem eðlilegt framhald af núverandi byggingu 
þar sem athyglin er dregin að móttöku kjarna. Þá skulu útveggir móttökukjarna vera 
einangraðir að utan og klæddir með lóðréttri timburklæðningu úr lerki, og 
gistiherbergja kjarni verður úr forsteyptum samlokueiningum þar sem veðurkápa er 
forsteypt og máluð. Þá er tryggt að gistiherbegja kjarnar haldi svipuðu útliti. Á suður 
og norðurhlið við innganga byggingar eru svo stórir glerveggir  
 
Gluggar skulu vera timburgluggar með álfonti 

 
 

3.7 Gler 
 
Gler er valið skv. Rb-blað (31).121.3 “Val glergerða fyrir byggingar sem almenningur 
á aðgang að”. 
 

Hitastreymi frá ofnhitakerfi 
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3.8 Efnisgreiningar 
 
Nánari greiningarGreiningar um val á byggingarefnum s.s. glugga og brunakerfis. 

3.9 Deilitillögur 
 
Skissaðar voru deilitillögur til hliðsjóna og fyrirsjá um hvernig leysa mætti helstu 
byggingarhluta svo mætti áfram í næsta fasa án þess að lenda í stórum flækjustigum 
svo ekki þyfti að vinna mikið til baka í fyrri fasa. 
Sjá nánar í Viðauka B. 

3.8 Orkurammi 
 
Áður en formleg vinna aðaluppdrátta hófst reiknaði ég orkuramma og orkuþörf 
byggingarinnar. Þá gat ég fundið út hvar ég þyrfti að bætla einangrun, draga úr 
kuldabrúm í línutapi. Þá er útreiknað heildar varmaleiðni okruþörf byggingarinnar yfir 
ár hvert. Sjá nánar í viðauka B 

4. Aðaluppdrættir 
 

4.0 Almennt 
 

Sjá aðaluppdrætti í viðauka C og fylgisjöl aðaluppdrátta í viðauka B 

 

4.1. Uppdráttarskrá 
 

Aðaluppdrættir  

   

A-001 Afstöðumynd 

A-002 Lóðaruppdráttur 

A-003 Grunnmynd 1.Hæð 

A-004 Grunnmynd 2.Hæð 

A-005 Snið  
A-006 Ásýndir  
A-007 Ásýndir  
A-008 Skráningartafla 

   
 

4.2 Byggingarlýsing 
 
A.) 
Almennt 
Landnúmer: 00705-MB06 
Staðgreinir: 188511 
Götuheiti: Eyravegur 26-30. 800 Selfoss. Suðurland.  
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B.  Notkun: Í húsinu verður hótelstarfsemi og veitingasala. Húsið er tveggja 
hæða bygging.  Á jarðhæð eru 18 hótelherbergi, eldhús og veitingasalur, 
inntaksherbergi veitna, rafmagnsherbergi, skrifstofuherbergi, tvö snyrtiherbergi, 
língeymsla og gangar. Úr gestamóttöku er opinn stigi upp á 2. hæð hótelsins þar sem 
verða 18 gistiherbergi, setustofa og gangar. Arinn er í gestamóttökurými jarðhæðar 
og í setustofu á annarri hæð. 
 
Húsið er einn matshluti. MHL01 
MHL – 1 Hótel og veitingasala. 
 
C) Helstu stærðir eru: 
 
Fyrir á lóðinni er tveggja hæða steypt hús þar sem starfrækt er hótel sem leigir út 32 
herbergi. Mögulegt verður að tengja byggingarnar síðar. 
 
Matshluti eldri byggingar er 01   
  
Matshluti nýbyggingar er einn sem skiptist skv eftirfarandi sbr reit D8 í 
skráningartöflu. 
 

MHL – 02    m2         m3 

 
Fyrsta hæð    863,4       2201.3 
Önnur hæð    813.7    2370.4 
 
Samtals             1677.1                4748.6 
 
D) . Stærð lóðar, bílastæðabókhald og nýtingarhlutfall: 
 
Lóðarstærð er 5766.4 m2  
Nýtingarhlutfall er 0,29 
 
Bílastæðabókhald eldri byggingar 
 
Bílastæðbókhald nýbyggingar: alm. stæði. Hreyfih.   Rútur. 
                                                         55                 4                      1 
 
 
 
 
E. Byggingarefni gólfa og útveggja: 
 
Gólf:  Sökklar undir húsi og inn í grunni verður grundað á þjappaðri frostfrírri 
fyllingu, gólf 1, hæðar verða járnbent og staðsteypt, milligólf á 2, hæð 
íbúðakjarna og þakplata verða verksmiðjuframleiddar forspenntar filegran 
plötur með járnbentu staðsteyptu ásteypulagis. Gólf 2, hæð yfir móttökurými / 
veitingaaðstöðu og þakplata verða járnbent og holplötugólf með ásteypulagi) 
Tvennar forsteyptar svalir eru á annarri hæð hótelsins. Að norðanverðu er 
neyðarútgangur út á svalagólf. Og að sunnanverðu er svalagólf út frá setustofu 
ætlaðar gestum hótelsins.    
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Sökkulveggir og útveggir hússins (1 og 2. hæð) verða verksmiðjuframleiddar 
steinsteyptar samlokueiningar, innra byrði eininganna er120mm 
burðarvirkishlutinn, 100mm EPS plasteinangrun millilag og yst er 70mm 
veðurkápa einingarinnar. Heildarþykkt eininga er 290 mm.  
 
F. Byggingarefni þaks (klæðningar): 
Þak hússins verður viðsnúið þak. Ofan á steypta þakplötu kemur tvöfalt lag af 
ásoðnum asfaltdúk, 250mm XPS rakaþolin plasteinangrun, jarðvegsdúkur 
180gr/m2, fergt niður með þveginni sjávarmöl.  
 
 
 
G) Handrið 
Innanhúss verður sett handrið á stálstiga í móttöku úr samlímdu öryggisgleri 
fest í 1200mm háan stálramma á stigapalli og við uppganga, í stigaþrep kemur 
samlímt öryggisgler fest í  900 mm háan stálramma mælt frá tröppunefi. 
Glergerð í stigahandrið verður í samræmi við B,rg nr 112/2012 og skv Rb blaði 
nr (31). 121.3 („val glergerða í húsnæði sem almenningur hefur aðgengi að“.) 
Handlistar svalaveggja og stiga eru byggðir upp með flatstáli.   
 
Á neyðarútgangspall á suðurhlið og svalagólf frá setustofu verður sett samlímt 
öryggisgler fest í 1200 mm háan stálramma.  
Glergerð í svalahandriðum verður í samræmi við B,rg nr 112/2012 og skv Rb 
blaði nr (31). 121.3 („val glergerða í húsnæði sem almenningur hefur aðgengi 
að“.) Handlistar svalaveggja og stiga eru byggðir upp með stálprófílum.   
 
 Handrið á neyðarstiga á norðurhlið verður stálhandrið hæð 1200mm. Í 
stigaþrepum verður handriðshæðin 900mm mælt frá tröppunefi. Handlistar 
stiga eru byggðir upp með flatstáli.   
 
 
 
  
H) Einangrun: 
 
Byggingarhluti                         Tegund  Þykkt  Rúmþyngd 
 
Gólfplata á fyllingu                       plast                       100mm 24 kg/m3 
 
Útveggir Samlokueining             plast              100mm     
 
Útveggir loftræst útveggjaklæðning    Steinull                 125mm         80 kg/m3 

 
Þak viðsnúið                         XPS plast             250mm        30kg/m3 

 
 
 
 
Hámark U – gildis skv B.rg 112/2012. 13.3.2 gr 
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Byggingarhluti                          U gildi.  
 
Gólfplata                          0,3 W/m2K 
  
Útveggir                          0,40 W/m2K 
 
Þak                 0,20 W/m2K  
 
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal k-gler) 2,0 W/m2K 
 
Hurðir       3,0 W/m2K 
 
 
 
Reiknað heildarleiðnitap  
 
MHL 01  0,52 W/m2 C° 
 
 
I)  Innveggir innihurðar. 
 
Innveggir hótelsins eru almennt steyptir sandspartlaðir og málaðir. Öll gistirými verða 
útbúin með verksmiðjuframleiddum baðherbergiseiningum með CE vottun sbr B.gr nr 
112/2012, sbr l nr 114/2014 um byggingavörur.  
Veggir uppfylla kröfur skv 10. kafla IST 45:2016 um hljóðvist, og ná a.m.k EI 60 
brunakröfu. Innihurðar eru almennt búnar felliþröskuldum. Hindrunarlaus 
umferðarbreidd er almennt 870mm og hæð 2070mm. Gistirými hótelsins verða með 
CE vottuðum baðherbergjum með öllum þeim búnaði sem almennt er í slíkum 
rýmum, tilbúin til tengingar við vatn og rafmagn.   
 
Hurðar gistiherbergja eru plastlagðar og kantlímdar. Innihurðar í göngum eru 
glerjaðar að hluta. Gerð glers í innveggjum og gangahurðum skal vera skv kröfum 
B,rg nr 112/2012 og skv leiðbeiningarblaði Rb (31) 121. 3 (Val glergerða fyrir 
húsnæði sem almenningur hefur aðgengi að)    
 
J ) Loftaklæðningar Loft í göngum gistiálmu verða niðurhengd kerfislot, 
steinullarplötur, Echophon Rockphon eða sbl, með hljóðísogsstuðul NRC 0,85-0,9 
ljós að lit. Loft í herbergjum verða steypt, sandspörtluð og máluð í ljósum lit.  
 
K) Lagnir og lagnaleiðir. 
 
Heimtaug rafveitu og vatns og hitaveitu verða í tveim aðskildum rýmum. Lagnaleiðir 
verða yfir kerfisloftum í göngum og verða leiddar þaðan inn í viðeigandi rými ýmist í 
stokkum, innfelldum raufum í veggjum og sökklum innréttinga og ofan við niðurtekin 
kerfisloft. Vélræn loftræsing er leidd ofan við kerfisloft í göngum og þaðan í safnkassa 
upp á þaki. Inntak ferklofts og útkast blásari fyrir loftræsingu verður tekin úr 
loftræsikassa af þaki. 
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Raflagnir eru ýmist innfelldar í veggjum og loftum og/eða lagðar í stokkum eftir 
atvikum. Ofnalagnir eru lagðar ofan kerfislofts í göngum og þaðan inn í viðeigandi 
rými ýmist innfelld í veggi og eða lagðar og hafðar sýnilegar þar sem við á.  
Frárennsliskerfi hússins verður hefðbundið aðskilið regnvatns og fráveitukerfi sem 
tengist stofnlögnum bæjarkerfisins. Lagnir í jörð þar sem álag er mikið verða steinrör, 
á öðrum stöðum verða lagnir pvc plaströr. Frárennslislagnir innanhúss verða úr 
þykkveggja hljóðdempuðu plasti. Við útfærslu fráveitulagna verður hugað að 
nægjanlegum fjölda hreinsistúta og eða hreinsibrunna. 
 
Neysluvatn. Heitt vatn verður forhitað kalt vatn, viðmiðunarhitastig verður minnst 
60°C og mest 65°C. Jafnfram verður tryggt að vatnshiti við töppunarstaði verði ekki 
hærri en 43°C sbr 14.5.10 gr í B, gr. nr.112/2012, sbr þó rými sem ætluð eru 
starfsfólki s.s ræstiherbergi, búningsklefar starfsfólks, kaffiaðstaða, eldhús o.s.frv. 
Bakrásarhiti frá varmaskipti verður stilltur á 25°C við fullt hitunarálag. Hringrásarlögn 
kerfis er ætlað að tryggja lágmarksbiðtíma eftir heitu vatni. Neysluvatnslagnir verða 
almennt úr ryðfríu stáli (AISI 316) með þrýstitengjum. 
 
Hitalagnir  
 
Upphitun. Gistiherbergi, línherbergi, eldhús og skrifstofa verða hituð upp með 
ofnakerfi. Rýmishitastig verður stillanleg eftir óskum notanda almennt 18-23°C. 
Svörun tekur mið af notkun og viðheldur umbeðnu hitastigi með sjálfvirkum ofnlokum. 
Öll rými hótelsins tengist jafnfram sjæalfvirku loftræsikerfi. Grunnhitun er þjónað með 
ofnum, stýringar skulu þó samhæfðar vélrænni loftræsingu. Ofnakerfi er ákvaðað 
þannig að bakrásarhiti verði ekki meiri en 35°C að teknu tilliti til loftskipta. 
Hitalagnirlagnir að ofnum verða svartar stálpípur með pressuðum samtengjum. 
Móttaka, veitingasalur og setustofa verða hituð upp með gólfhitakerfi. Gólfhitalagnir 
verða úr krossbundnum polyethylen-pex súrefnisþéttum rörum. Stýring kerfisins 
verður í lagnakistum í hverju rými.  
Rafmagnsblásari með lofthitun verður staðsettur yfir inngangshurð móttökurýmis og 
móttökusal. 
  
Snjóbræðsla á lóð 
Snjóbræðslukerfi til afísingar utanhúss verður sett í stéttar við útganga, í gangstíga 
að bílastæðum og í bílastæði ætluð hreyfihömluðum. 
 
L) Brunavarnir. 
 
Húsið greinist upp í þrjár brunasamstæður móttaka og setustofa fyrstu og annarrar 
hæðar eru ein brunasamstæða og fyrsta og önnur hæð gístiálmu hafa hvor sína 
brunasamstæðu. 
Brunahólfun má sjá á meðfylgjandi aðaluppdráttum. 
 
Brunamótstaða burðarvirkja er a.m.k R60, hæðaskil eru a.m.k REI 60, Burðarvirki 
stiga verður a.m.k R60. 
Hótelið er í notkunarflokki 4.skv Byggingarreglugerð. 
 
Klæðningar.  
Klæðningar í móttöku og setustofu geta verið í flokki 2 (D-s2, d0)   
Klæðningar fyrstu og 2, hæð gistirýma geta verið í flokki 2 (D-s2, d0)        
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Gólfefni í flóttaleiðum (gangar og stigi milli hæða verður verður í flokki G 
Klæðningar úti eru að mestu í flokki 1 en að hluta í flokki 2. 
 
Utanhússklæðningar: 
Veggklæðning á gistiálmu eru 70mm steinsteypt veðurkápa.  
Móttökukjarni er klæddur með loftræstri timburklæðningu utan á 70mm steypta 
veðurkápu. Á hæðarskil timburklæðningar verður settur þensluborði (þenst út við hita) 
til að hindra útbreiðslu elds milli hæða sem hindra þó ekki eðlilega loftun um 
klæðninguna. 
 
Álglugga/glerkerfi úr óbrennanlegum efnum verður í móttökukjarna velja skal gler skv 
kröfu B.rg nr 2012/2017 sbr leiðbeiningarblað Rb nr (31). 121.3 („val glergerða í 
húsnæði sem almenningur hefur aðgengi að”.) Aðrir gluggar og hurðar hótelsins 
verða timburgluggar álklæddir að utanverðu.  
 
Flóttaleiðir: 
Flóttaleiðir eru sýnda á aðaluppdráttum. Frá gistiherbergisgöngum eru tvær óháðar 
flóttaleiðir á báðum hæðum, í móttöku og mötuneyti eru tvær áháðar flóttaleiðir, frá 
setustofu á annarri hæð eru tvær óháðar flóttaleiðir niður opinn stiga og út á svalir.   
 Hurðir í flóttaleið í göngum frá herbergjum skulu útbúnar panik slám. Þær skal vera 
hægt að opna án lykils í flóttaátt. Aðrar hurðir í flóttaátt skulu útbúnar með 
neyðaropnun (push pad). Kröfur um breiddir og lengdir í flóttaleiðum verða uppfylltar. 
Hámarkslengd flóttaleiða er 25 mtr. 
 
ÚT ljós og neyðarlýsing: verður sett upp í hótelinu skv ÍST EN 1838.  
 
 
Brunaviðvörunarkerfi: 
Hótelið verður útbúið sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi skv reglum Mannvirkjastofnunar. 
Stjórnstöðvar skal setja í móttöku. Brunakerfi hússins vaktar brunastöðvar hússins og 
sendir boð á viðurkennda eftirlitsstöð ef hætta steðjar að. 
 
Handslökkvibúnaður:  
Handslökkvitæki skal setja nálægt slöngukeflum og á skilgreinda staði s.s í kaffistofu 
móttöku og ganga að gistirýmum.  
Edvarnarteppi og sjálfvirkt froðuslökkvikerfi skal komið fyrir þar sem framleiðsla 
veitinga (eldun) fer fram. Slöngukefli skal uppfylla kröfur IST EN 671. Að öðru leyti er 
vísað til þeirra krafna sem settar eru af mannvirkjastofnun og skal uppfylla. Öll 
Slökkvikerfi skulu vera viðurkennd af Mannvirkjastfnun  
 
 
Reyklosun: Lúgur til reyklosunar úr lyftuhúsi a.m.k 1.m2  
Reyklúga opnast við brunaboð. 
 
Lyftur: 
Lyftur má ekki nota í eldsvoða. Við brunaboð skulu lyftur fara á fyrstu hæð og opnast 
þar. 
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Loftræsikerfi: 
Loftinnblástur skal stöðvast og bruna hljóð og reykgildrur lokast við bruna / reykboð 
frá loftinntaki eða brunaviðvörunarkerfi. Brunahólfun loftræsikerfis skal uppfylla kröfur 
þess brunahólfs eða samstæðuskila sem kerfið er í. Tryggja skal að uppsettar 
útteknar brunavarnir skuli virka í rafmagnsleysi með t.d varaaflgjafa sem virkar í 
samræmi við brunaöryggiskröfu brunahönnunar. Eldhúsháfa skal heilsjóða og 
eldverja EI 60 út úr húsi.  
 
Aðkoma slökkviliðs: 
Aðkoma slökkviliðs verður um aðalinngang að sunnanverðu. Setja skal viðeigandi 
upplýsingar fyrir slökkvilið í móttökurými, aðalanddyris.  
 
Umgengni, endurnýjun og viðhald brunavarna. 
Gera skal þjónustusamninga viðurkenndan aðila um eftirlit og viðhald á öllum 
brunavarnarbúnaði. Þjálfa skal starfsfólk reglulega og leiðbeina um notkun á 
brunaviðvörunarkerfum hússins með eigin eldvarnareftirlitsáætlun.   
 
M) Hljóðvistarkröfur: 
Húsnæðið uppfyllir almennt kröfur B.rg nr 112/2012. 11.kafli, sbr IST 45:2016. 
Hljóðvistargreiningu skal vinna að sérmenntuðum hljóðhönnuði. Fyrir bygginguna sbr 
4.5.3.  gr. B.rg  nr 112/2012. 
 
N) Öryggisbúnaður: 
Innbrotsviðvörunarkerfi, ásamt myndavélakerfi skal komið fyrir og samtengja við 
brunaviðvörunarkerfi hússins. Sjálfvirkt vatnsúðakerfi verður ekki í byggingunni. 
 
O) Tæknibúnaður: 
Ein lyfta verður í húsinu í gangi næst móttökurými. 
 
P) Algild hönnun: 
Húsnæðið tekur mið af kröfum algildrar hönnunar þannig að aðgengi sé tryggt fyrir 
alla. Hurðar verða almennt með með felliþröskuldum og umferðarlausa 
hindrunarbreidd 870mm, hæð 2070mm Þar sem þröskulda verða skal hæð þeirra 
mest vera 25mm. Innanmál í lyftu skal vera 1100 x 2100mm. Leiðarlínur skal setja í 
anddyri að móttökuborði. 
 
Q) Frágangur lóðar: 
Gangstéttar og gönguleiðir að húsinu skulu búnar snjóbræðslulögnum ásamt 
bílastæði ætluð fyrir hreyfihamlaða. 
 
R) Sorp: 
Sorp verður flokkað innandyra. Sorpgeymslu er til staðar á lóð norðanmegin.   
  
S) Sértækar aðgerðir: Opið arinstæði er í móttökurými hótelsins og á annarri hæð í 
setustofu. Frágangi skal þannig háttað að ýtrustu brunakröfum skal fullnægt skv 
Byggingareglugerð ásamt nánari fyrirmælum frá mannvirkjastofnun.  
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4.3 Skráningartafla og fylgiskjöl 
 
Sjá viðauka B 
 

5. Séruppdrættir 
 

5.0 Teikniskrá verkteikninga 
 
Alla séruppdrætti má sjá í viðauka C 

5.1 Verkuppdrættir 
 
Gerðir voru verkuppdrættir (verkteikningar) í mkv. 1:50 sem sýnir Grunnmyndir, snið, 
golf og loftaplan. Þakplan er teiknað í mvk 1:100 sökum stærðar. Þá var einnig gerð 
vinnustaðarteikning í mvk. 1:200 
 

5.2 Hlutauppdrættir 
 
Hlutateikningar eru allar í mkv 1:20 en þó með kennideilum í 1:10 á þar sem þörf var 
talin á. Í hlutateiningar innifela glugga og hurðateikningar, stigar, arinn, og 
innréttingateikningar fyrir allar tegundir gistiherbergja, eldhús, kaffistofu, afgreiðslu 
salerni í móttöku og búninsaðstöðu stafsmanna 

5.3 Deiliuppdrættir 
 
Deiliteikningar eru í mkv 1:5 og 1:2 þar sem þörf var talin á. Þar er tekið fyrir helstu 
deili byggingarhluta. 
 

6. Útboðsgögn 
 
Hluti hönnunarsamningsins skv skilalýsingu er að vinna tvær kostnaðaráætlanir fyrir 
bygginguna sú fyrri kallast frumkostnaðaráætlun sem unnin er á fyrstu stigum 
hönnunar þar er lagt mat á heildarkostnað við framkvæmdina m.t.t sambærilegra 
verkefna. Þegar hönnunarferlið er komið vel á veg og meginlínur farnar að skýrast 
var gerð grófrar kostnaðar og verktímaáætlun frá hönnun til afhendingar hússins. Þar 
er mat lagt á heildarverktímann sem skiptist hér í fjóra verkþætti. 

• Gróf kostnaðaráætlun gerð.  

• Hönnunarferlið skv fyrirliggjandi verksamning.  

• Útboðsferlið frá auglýsingu útboðs, til undirritunar verksamnings. 

• 3.Verktímaáætlun fyrir framkvæmdina. 
 

Í lok hönnunarferlis voru útboðsgögn útbúin fyrir útboð á verkþáttum sem varða 
frágang innan og utanhúss. (Sjá nánar í viðauka D.) 
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7. Ö.S. Teiknistofa  
 
 
Til umsjónar og yfirsýn verksins  

7.1 Tíma og kostnaðaráætlun hönnunar 
 

 
 
 

7.1.1 Tímaskráning 
 

Sjá viðauka E 

 

7.1.2 Fundargerðir 
 
Ö.S. Teiknistofa hélt utan um skráningu fundargerða með leibeinendum og 
ráðgjöfum. Sjá nánar í viðauka E 
 

 

 

7.3 Verkuppsetning og áætlun 
 

Almennt 

Meðfylgjandi er verkáæltlun fyrir hönnun, útboðsferli og byggingartíma hótelsins, 
ásamt gróft áætluðum hönnunar og byggingarkostnaði. 
Verktaki þarf að gera ráð fyrir því í áætlunum sínum að gæta þessa eftir fremsta 
megni að verkframkvæmdin trufli sem minnst viðskiptavini og starfsmenn hótelsins á 
lóðinni yfir verktímann. Ennfremur skal verktaki tryggja öryggi vinnustaðarins eins og 
kostur er yfir verktímann. 

Fyrirtæki

HR

Alls 6,600,090 ISK 1,584,022 ISK

Samtals kr.
8,184,112 ISK

Verkþættir og vinnustundir

Verkþáttur Samkvæmt tilboði VSK. 24%

BI LOK 1010

Nemi Leiðbeinandi

Ögmundur Sveinsson Viggó Magnússon

Tafla þessi sýnir áætlaða verkþætti og áætlaðan 

kostnað fyrir hvern fasa.

Stig 5: Frágangur skýrslu og 

undirbúningur á vörn verkefnis
622,650 ISK 149,436 ISK

Stig 1: Frumhönnun 1,992,480 ISK 478,195 ISK

Stig 4: Útboðs- og verklýsingar, 

kostnaðaráætlun
1,120,770 ISK 268,985 ISK

Stig 2: 

Byggingarnefdarteikningar
1,245,300 ISK 298,872 ISK

Stig 3: Útboðsgögn, 

verkteikningar, deili og 

hlutateikningar
1,618,890 ISK 388,534 ISK
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Gæða- og öryggismál 

Verktaki skal vera með vottað gæða- og öryggisstjórnunarkerfi sem honum ber að 
nota við allar verklegar framkvæmdir á verkstað.  

Verkstjórn og mannafli 

Nafnalisti helstu stjórnenda og verkstjóra sem koma til með að vinna að verkinu skulu 
bornir undir verkkaupa til samþykktar áður en framkvæmdir hefjast ásamt ítarlegum 
tækja- og búnaðarlista er hann hyggst nota til verksins. 

Verkáætlun hönnunar og framkvæmdar ásamt grófri kostnaðaráætlun. 

 

Eftirfarandi verktíma og kostnaðaráætlun er gróft mat til viðmiðunar fyrir verkið sem 
byggist á áætlunum.   
Hótel Fosstún Selfossi 
Samansett verkáætlun hönnunar, útboðsferlis og byggingartíma fyrir hótel Fosstún 
tekur til verktíma hönnunar skv verksamning verkkaupa og hönnuðar, áætlaðs tíma 
vegna auglýsingar á útboði töku tilboðs og samnings við væntanlegan 
framkvæmdaraðila, og áætlaðs verktíma við uppbyggingu hótelsins. 
Verkþættir sem varða áætlunina eru eftirfarandi. 
Hönnun og ráðgjöf. 
1 Verktími hönnunar og auglýsing útboðs á framkvæmdum. 
Útboðsferli 
Auglýsing útboðs, opnun verðtilboða, yfirferð tilboða, taka tilboðs og verksamningur 
við væntanlegan verktaka.  
 
 
Framkvæmd. 
Verkþættir framkvæmdar. 
Aðstöðusköpun og jarðvegsframkvæmdir. 
Burðarvirki steyptir veggir og gólf. 
Lokun hússins, (gluggar hurðir og þakfrágangur) 
Innanhússfrágangur (gólf, loft og veggjafrágangur) 
Vekrlok framkvæmdar.  
 
Gróf kostnaðaráætlun byggingarinnar skv skilalýsingu fyrir hönnun, ráðgjö og eftirlit 
annars vegar og framkvæmdakosntað hinsvegar er kr  
Hótelbyggingin er á tveim hæðum neðri hæð (jarðhæð) er 863m2 og efri hæðin 
(2.hæð) er 813 m2 mismunurinn skýrist aðallega af opnu rými milli hæða í 
móttökusal. Alls er því gólfflötur hótelsins 1.676m2 
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Gróf verkáætlun  

 
 

Grófreiknuð kostnaðaráætlun til hliðsjónar 

  

Fyrirtæki

HR

Alls

Framkvæmdakostnaður

135.000.000

486.640.000 290.358.kr,pr,m2

1.676m2

Frágangur innanhúss

45.800.000

11.800.000

  5.800.000

172.000.000

  10.540.000

  86.000.000

  19.700.000

Aðstöðusköpun

Jarðvegsskipti

Burðarvirki

Þakfrágangur

Gluggar hurðir 

Frágangur utanhúss

Kostnaðaráætlun

Hönnun, ráðgjöf,eftirlit 

BI LOK 1010

Nemi Leiðbeinandi

Ögmundur Sveinsson Viggó Magnússon

Gróf kostnaðaráætlun verks frá hönnun til verkloka
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8 Niðurstöður 
 
Markmið verkefnisins var að fullhanna stækkun á hótel Fosstúni út frá 
samkeppnistillögu arkitekta með það að leyðarljósi að virða hönunnartillögu arkitekta 
eftir bestu getu svo lengi sem skipulag sé ekki að brjóta á lögum og 
reglugerðarkröfum. Það markmið hafðist og hönnunargögn eiga þá að standast 
kröufur laga og reglugerða. Áhersla var lögð á að val byggingarefa fyrir tilvonandi 
framkvæmd raski sem minnst núverandi starfsemi hótelsins á svæðinu, og tryggja 
þannig að dagar sem geta haft áhrif á umhverfi s.s. byggingarúrgangur, 
byggingartími, hljóðmengun, og aðrir þættir sem fylgja byggingarframkvæmdum séu í 
lágmarki. 
 

9 Samantekt 
 
Í upphafi verks var strax vitað að verkefnið yrði tímafrekt og umfangsmikið. 

Hönnunarferli er að venju ekki eins manns vinna og tími með leiðbeinendum 

takmarkaður. Upphafsgögn gáfu fína afmörkun um hvað verkefnið get út á, svo ég 

gat afmarkað og gert grein á helstu verkþáttum svo hönnunarferlið gæti haldið stefnu 

á sem eðlilegastan máta. Frá Ágúst til Desember fór verkið frá því að vera 

samkeppnistillaga yfir í fullhannað mannvirki tilbúið í útboð. Á ferlinu hef ég lært 

margt nýtt í hönnunarferli, öðlast aukin skilning á ýmsum byggingarefnum og bætt 

færni mína á ýmsum sviðum og þá helst í skipulagi.  
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Heimildarskrá 
 
Heimildarskrá innber ekki tæmandi lista sem höfundur nýtti sér til þess að komast að 
niðurstöðum. 
 
 
Byggingarreglugerð Nr. 112/2012, sbr. reglug. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 
360/2016 og 666/2016 með áorðnum breytingum 
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-
reglugerdir/Byggingarreglugerd_iheild.pdf  
 
 
Vakinn – Gæðaviðmið hótela 
https://www.vakinn.is/ 
  
Íslenskir staðlar 

- ÍST 30:2012 
- ÍST 45:2011 
- ÍST 66:2016 

 
Rb-blöð almennt 
 
Verðbanki Hannars 
 
Neufert Architect’s data -Third edition 
 
Bmvallá http://www.bmvalla.is/  
 
Loftorka  http://loftorka.is/  
 
Bjarni Kristjánsson Viðskiptafræðingur (viðtal um hótelrekstur) 
 
Ólöf Þrándardóttir (munnlegar heimildir um forsteyptar baðklefaeiningar) 
http://aartoft.dk/  
 
Jón Eldon Logason http://this.is/eldon/index.html (munnlegar heimildir um frágang 
eldstæða) 
 
Aðalgeir Hólmsteinsson (munnlegar heimildir ráðgjöf um efnisval og aðferðir)  
http://alverk.is/  
 
Jóhannes Ingibjartsson, Byggingafræðingur, (munnlegar heimildir)

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-reglugerdir/Byggingarreglugerd_iheild.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-reglugerdir/Byggingarreglugerd_iheild.pdf
https://www.vakinn.is/
http://www.bmvalla.is/
http://loftorka.is/
http://aartoft.dk/
http://this.is/eldon/index.html
http://alverk.is/
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Viðauki A 
 

Viðaukar 

 
Frumgögn – Samkeppnisgögn arkitekta 

Aðalskipulag - Deiliskipulag -Byggingarskilmálar 
Myndir úr vettvangsferð 
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Vettvangsferð – Myndir af núverandi byggingu 
 

 
Figure 2 Útlit 

 

 
 

 

 
Frá bílaplani 

 

 
 

Figure 1 Gistiherbergi 

Gistiaðstaða 

 Baðherbergi 
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Viðauki B 

 
 
 

Forhönnun – Greiningar, tæknilegar upplýsingar  skissur.og útreikningar 
 

Fygligögn aðaluppdrátta: umsóknir 
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Samantekt eftir yfirferðar samkeppnisgagna 

 
Almennt: 
Heiti: Hótel Fosstún 
Heimilisfang: Eyrarvegur 26-30 800 Selfoss 
Stærð: um 1700m2 

Fjöldi gistiherbergja: 40 
Markmið: 
Að fullhanna stækkun hótelsins út frá tillögu arkitekta. Þá skal hafa að leyðarljósi 
að virða þá hönnun og tillögur sem fram er komin svo lengi sem þær skarist ekki 
við lög og reglugerðir um mannvirki. Leysa húsið þannig að ekki þurfi frekari breytingar 
fyrir hótelið til að uppfylli gæðakröfur 3-stjörnu hotels. Sjá hvernig má tengja veitingastað og  
hótelbar við nærumhverfi, svo Hótelið geti án mikillar fyrirhafnar tekið þátt í viðburðum tengdum  
bæjarfélaginu, s.s. bæjarhátíðir og því líkt. Leita leiða að framkvæmdir á stækkun raski sem 
minnst við núverandi rekstri hótelsins, s.s. stytta byggingartíma og takmarka þörf stærri vinnutækja 
eftir bestu getu á meðan framkvæmda tíma stendur. 
 
Helstu atriði til greininga og umbóta: 
Algild hönnun: ekkert af gistirýmum gerir ráð fyrir aðkomu hreyfihamlaðra. 
Elhús er of lítið fyrir fyrirhugaða starfssemi.  
Lítið pláss fyrir lagnir í gistiherbergjaálmu (loftræsting)  
Eldstæði  
 Fyrirhuguð svæði starfsfólks s.s búningsaðstaða, hvíldaraðstaða, gistiaðstaða næturvarða.  
 

 
  

Eyravegur 28-30  2.Hluti

Nr. Liður

1. HÖNNUN 10,000,000 kr.

2. AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 50,000,000 kr.

3. BURÐARVIRKI 160,000,000 kr.

4. LAGNIR 35,000,000 kr.

5. RAFMAGN 10,000,000 kr.

6. LOFTRÆSTING 50,000,000 kr.

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS 130,000,000 kr.

8. FRÁGANGUR INNANHÚSS 80,000,000 kr.

9 LÓÐAR FRÁGANGUR 40,000,000 kr.

9. UMSJÓN OG EFTIRLIT 60,000,000 kr.

10 ÓVÆNT OG ÓFYRIRSÉÐ18% 112,500,000 kr.

Samtals krónur kr.737,500,000

Gróf kostnaðaráætlun

Gróf kostnaðaráætlun fyrir stækkun á hótel Fosstúni. Staðsett á Eyravegi 26-30, 800 

Selfossi. Áætluð heildarstækkun mannvirkis er um 1700 fermetrar.

Kostnaður

Ásýnd: Séð frá Eyrarveg 
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Forsteyptar baðklefaeiningar 
 

Forsteyptar baðeiningarklefar 
 
 
Kostir:   
Tímasparnaður, einsleintni baðherbergja. 
koma fullbúin með öllum búnaði úr verksmiðju 
eftir stýrðu eftirliti, sem tryggir aukin framleiðslugæði,  
Unnið við kjöraðstæður, CE vottun. 
Fækkun aðila á byggingarstað 
Hljóðgildi í 60mm vegg 36dB 
 
 
Kostnaður:  
660.000 kr. Pr.klefa 
Flutningskostnaður: Í hvern gám komast 5 
Einingar, flutningskostnaður pr.gám er 175.000kr. 
Þá er 175.000x8 =1.400.000kr eða um 38.900kr pr.einingu. 
Þá kostar alls: 698.900kr að fá 1 klefa fullbúinn til landsins. 
Heildarkostnaður: 698.900x36= 25.160.400kr. 
 
 
 
 
  

 Uppbygging klefa. mynd tekin af heimasíðu 

http://www.aartoft.dk/ 

Dæmi um hvernig klefar eru búnir undir flutning mynd 

teikin af heimasíðu http://aartoft.dk/ 
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Fylgiskjöl Aðaluppdrátta 
 

 
Skráningartafla 

Hæðar- og mæliblöð 
Deiliskipulag 

Varmatapsútreikningar 
Gátlisti byggingarfulltrúa 

Umsókn um byggingarleifi 
Bréf með umsókn byggingarleyfis 

Tilkynning til vinnueftirlist  
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Skráningartafla 
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Varmatapsútreikningar 
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      Tilkynning til vinnueftirlitsins                                                Bréf hönnuðar með umsókn 
 



Ö.S. Teiknistofa 
nóvember 2017 
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Verkáætlun 
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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 
Ö.S. Teiknistofa ehf f.h Hótel Fosstún Eyrarvegi 26-30 800 Selfossi kt: 600169-2799  
óskar eftir tilboðum í verkið Eyrarvegur 26-30 Frágangur utan og innanhúss. Verkið 
skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og fylgiskjölum þeim 
tengdum, ásamt  öðrum þeim gögnum sem þar er vísað til. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu qað fullu, bæði efni 
og vinna eons og það er skilgreinyt í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á 
meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

 

Tilboð skal miða við föst einingaverð. Engar verðbætur verða greiddar á 
samningstímanum.  

 

Afhending útboðsgagna. 

Útboðsgögn verða send bjóðendum með tölvupósti frá ÖS Teiknistofu Smiðjuvöllum 
7 300 Akranesi frá og með 17.11.2017 

 

 

 

 

                 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit 
ÚTBOÐSFORM  

Hér er um einkaframkvæmd að ræða sem verður lokað útboð.   

Eftirtöldum aðilum er gefinn kostur á að taka þátt í þessu útboði: 
 

• Helstu verktakar ehf. 

• Austanvindur ehf. 

• Bresi ehf. 

• Mótasmíð ehf. 

• Valsmíði ehf 
 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur 21.11.2017, kl.13:00 Sjá nánar kafla 0.1. 4 

• Fyrirspurnatíma lýkur 24.11.2017 Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Svarfrestur útrunninn 28.11.2017 Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 09.12.2018, kl. 13:00 Sjá nánar kafla 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma 21. desember 2017 Sjá nánar kafla 0.1.6 

• Lok framkvæmdatíma 15. júní 2018 Sjá nánar kafla 0.1.6 

• Tafabætur 50.000 kr/dag Sjá nánar kafla 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.6 

• Opnunarstaður tilboða  Háskólinn í Reykjavík Menntavegi1 101 Reykjavík 
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0.1.3 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Helstu verkþættir tilboðs: 

• Einangrun þaks og þakfrágangur  

• Uppsetning og frágangur glugga og hurða utanhúss. 

• Uppsetning og frágangur innihurða. 

• Lagning Gólfefna.     

• Uppsetning og frágangur léttra innveggja 

 

0.1.4 Kynningarfundur - Vettvangsskoðun 
Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verður þriðjudaginn, 21. nóvember 2017 kl. 
13.00 að Eyrarvegi 26-30 800 Selfossi sbr “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður 
þar mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Í framhaldi af fundinum gefst bjóðendum 
kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað. 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. 

0.1.5   Verksamningur – Verkáætlun 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið.  

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, ásamt því að leggja fram 
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verktaki skal undirrita tíma- og 
mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhlutum verksins skulu einnig 
staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum 
verkþáttum, sem geta haft áhrif á verklok, skal verktaki tilkynna verkkaupa um 
seinkunina og af hverju hún stafar. Til að komast hjá röskun á verkáætluninni skal 
verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka 
segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu gefur hann 
rétt á tímaframlengingu.  

Verktaki skal endurskoða verkáætlun sína 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. 

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

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla 0.1.2. Verkinu telst ekki 
lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið 
fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA 

0.2.1 Verkkaupi 
 

  Verkkaupi:  Hótel Fosstún kt. 600169 - 2799 

     Eyrarvegi 26-30, 800 Selfossi. 

 

  Umsjón:  Ö.S. Teiknistofa ehf .                                                                                                          

                 Hönnuður          Ögmundur Sveinsson. 

 

0.2.2 Ráðgjafar 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 

  

Hönnunarstjóri  Viggó Magnússon byggingafræðingur BFÍ 

Háskólinn Reykjavík    

Arkitekt   Þormóður Sveinnson arkitekt FAÍ 

Háskólinn Reykjavík 

Burðarþol   Eyþór Rafn þórhallsson verkfræðingur VFÍ 

Háskólinn Reykjavík 

Loftræsi og lagnahönnun Karl Hákon Karlsson Tæknifræðingur TFÍ 

Háskólinn Reykjavík 

Byggingafræði   Kristinn Arnarsson Byggingafræðingur BFÍ 

Háskólinn Reykjavík 

Brunahönnun  Guðmundur Gunnarsson byggingaverkfræðingur MSc 

Mannvirkjastofnun 

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
 

Eftirlit verkkaupa er á vegum Ö.S. Teiknistofu ehf. 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 eftirlitsaðila. Eftirlit 
verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum 
samkvæmt lögum og/eða reglugerðum með stoð í lögum. 
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir dags. desember 2017 

b) Verklýsing, dags, desember 2017  

c) Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá) 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012, 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 Ö.S.Teiknistofu fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla 
0.1.2. Útboðsform – Útboðsyfirlit. Fyrirspurnin skal merkt: „Útboðsfulltrúi Hótel 
Fosstún“ og senda með tölvupósti á netfangið ogmundur13@ru.is Fyrirspurnir og 
samhljóða svör verða send öllum þeim sem send voru útboðsgögn, eigi síðar en þann 
dag sem getið er um í kafla 0.1.2. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af 
útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4 í ÍST 30. Grein 3.4.4. 
Aðalverktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa 
afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll 
samningsgögn. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og  
reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
sem gilda um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki og Byggingarreglugerð 

• Lög og reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• 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. 

mailto:ogmundur13@ru.is
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0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 3.4.1 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein sem 
er svohljóðandi: 

 “Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks geisladisk sem inniheldur allar 
teikningar, verklýsingar og önnur samningsgögn. Verktaki skal á sinn kostnað prenta 
út þau gögn sem þörf er á til að vinna verkið”.   
 

ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 
teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar 
útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og samnings-
skilmála skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við 
þá í öðrum liðum. 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. Einingaverð 
skal 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 áður 
nefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við 
það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 
sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er fundin sem 
summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með virðisaukaskatti.  

 

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

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði.   

0.4.3 Auðkenni tilboðs 
 

 „Eyrarvegur 26-30 Frágangur utan og innanhúss“  

 

                             Tilboð 

 

Bjóðandi:-------------------------------------  

   Heimili:--------------------------------------  

      Sveitarfélag:-------------------------------------- 

       Sími:--------------------------------------  

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð 
með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

0.4.4 Gildistími tilboðs 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 
tilboðið í 4 vikur frá opnun tilboða. 
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0.4.5 Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til Skrifstofu, Háskólans í Reykjavík Menntavegi1, 101 
Reykjavík eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla 0.1.2 og verða þau opnuð 
þar í samræmi við kafla 2.7.3 í ÍST 30. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá 
heimilt að senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarupphæð tilboðs með símbréfi 
á opnunarstað og skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi 
skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun 
tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis fylgja 
með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, ”Lög um framkvæmd útboða”. Séu 
tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur fyrir því að þau komist í 
réttar hendur fyrir opnun tilboða. 

  

 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2 í ÍST 30. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi, gagnvart þeim magnaukningum / 
magnminnkunum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 
framkvæma. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á 
hverju sinni: 

• Byggingarleyfisgjald. 

• Gatnagerðargjald. 

• Holræsagjald. 

• Heimtaugargjald rafveitu. 

• Heimæðargjald hitaveitu. 

• Heimæðargjald vatnsveitu. 

• Mælingargjald. 

• Skipulagsgjald. 

• Brunabótamatsgjald.  

• Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma. 

• Kostnað við hönnun og eftirlit. 

• Stjórnunarkostnað verkkaupa.  

• Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst.  
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0.5.2 Framlag verkkaupa 
Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki,  tækniþjónustu né neina aðstöðu, heldur skal 
verktaki gera ráð fyrir að útvega sér þessa aðstöðu sjálfur.  

Verkkaupi leggur til rafmagn í töfluskáp eða tengla þar sem þeir eru til staðar, vatn 
þar sem það er til staðar og svæði utanhúss fyrir aðstöðu verktaka.  

Verktaki skal á sinn eigin kostnað annast allar rafmagns- og vatnslagnir frá 
tengipunktum að vinnusvæðum.  

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 

Orðskýringar: 

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma 
þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið um í verklýsingu 
eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir. 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi 
óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að 
framkvæma. 

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. 

0.5.4 Frestir - Tafabætur 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 5.2.1 IST 30:2012. 
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 að lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla 0.1.2. 

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. 
kafla 5 í ÍST 30. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5 í ÍST 30. Greiðslur - frestir. 
Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram 
samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir 
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 
hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á 
framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

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:  

Hótel Fosstún kt. 600169-2510  

 Eyrargötu 26-30, 800 Selfoss.  

 Vegna: Frágangur utan og innanhúss  
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0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

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

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 ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu 
móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 
ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi 
meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  
á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að 
hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endur-
skoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir 
með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru 
hluti af einum verkþætti eða fleiri. 

 

0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 4 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verkkaupi 
að 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. 

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, afrita af tryggingarskírteinum fyrir 
þeim tryggingum, sem verktaki tekur vegna verksins á hverjum tíma.  

0.6.2 Verktrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 
skv. kafla 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði „E–02“ með útboðs- og 
samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka 
en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning 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 lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 
vegna verksins. 
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0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. 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 
verkkaupa það til úrskurðar.  

0.6.5 Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum.skal 
honum  skotið til Héraðsdóms Suðurlands.  

 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Framkvædir verktaka eru á sömu lóð og núverandi starfsemi Hótels Fosstúns og skal verktaki 

setja upp öryggisgirðingar á lóðinni sem afmarki starfsemi hans frá starfsemi Hótel Fosstúns 

og tryggja greiðan, óhindraðan og hættulausan aðgang að húsinu allan verktímann 

fyrir sig og starfsmenn sína. Hættuleg efni og verkfæri skulu aldrei látin liggja í 

augsýn og er þetta sérlega mikilvægt vegna annarrar starfsemi Hótels Fosstúns og 

viðskiptavina þess á lóðinni. Verktaki skal koma fyrir aðstöðu fyrir starfsmenn sína, 

geymsluskúr fyrir efni og verkfæri, rusla- og geymslugáma innan öryggisgirðingar í 

samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal, nema annað sé tekið fram í verklýsingu, 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, leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir og verkfæri, 
sem til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur 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 og á lóð sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi.Sbr gr 4.2 IST 30 Umgengni og samvinna á 
vinnustað. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 
hefjast ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 
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nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Verktaki sér síðan um að 
varúðarráðstafanir þær sem eru taldar nauðsynlegar verði framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsaðila 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 tók 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 
, áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag 
þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4 í ÍST 30.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum 
verkfundum með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu 
ritaðar og samþykktar af báðum aðilum.  

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum með viðeigandi 
iðn og starfsréttindi. 

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 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. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. 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. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með 
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tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir 
verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni 
eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
Gert er ráð fyrir að innan viku 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 verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 
og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá 
gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7  Úttekt  
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í gr 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. 
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess 
að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar 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 úttekt 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.  

 

Verkinu telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og 
krafist var gagna um, hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af 
öllu efni sem ábyrgð er gefin á hafi verið skilað. 

4. Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 
máli. 

5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum 
miðað við teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo sem um legu lagna 
o.fl.). 

Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi 
gefa út án tafar vottorð um úttekt, 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 



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

17 

verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest 
til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau 
þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting verkkaupa er fengin fyrir að hann 
hafi lokið viðkomandi verki. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara 
allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst nánar í kafla. 4.5 í ÍST 
30. 

0.8.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti 
Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja 
að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki 
sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 

Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti þegar 
þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá 
byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við 
framkvæmdina en útboð þetta nær til. 
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Teikningaskrá 

 

 

Nr. Aðaluppdrættir Mkv.

A-001 Afstöðumynd 1:500

A-002 Lóðaruppdráttur 1:200

A-003 Grunnmynd 1.Hæð 1:100

A-004 Grunnmynd 2.Hæð 1:100

A-005 Snið 1:100

A-006 Ásýndir 1:100

A-007 Ásýndir 1:100

A-008 Skráningartafla

A-009F Brúttófletir 1:200

Nr. Verkteikningar Mkv.

B-000 Vinnustaðarteikning 1:200

B-001 Grunnmynd 1.H Svæði A 1:50

B-002 Grunnmynd 1.H Svæði B 1:50

B-003 Grunnmynd 1.H Svæði C 1:50

B-004 Grunnmynd 2.H Svæði A 1:50

B-005 Grunnmynd 2.H Svæði B 1:50

B-006 Grunnmynd 2.H Svæði C 1:50

B-007 Þakplan 1:100

B-008 Snið 1:50

B-009 Snið 1:50

B-010 Snið 1:50

B-011 Ásýndir 1:100

B-012 Ásýndir 1:100

B-013 Gólfefnaplan 1.Hæð 1:100

B-014 Gólfefnaplan 2.Hæð 1:100

B-015 Loftaplan 1.Hæð 1:100

B-016 Loftaplan 2. Hæð 1:100

Nr. Hlutateikningar Mkv.

C-001 Gluggar og hurðir 1:20

C-002 Gluggar og hurðir 1:20

C-003 Glerveggur Suðurhlið 1:20

C-004 Glerveggur Norðurhlið 1:20

C-005 Stigar 1:20

C-006 Stigar 1:20

C-007 Arinn 1:20

C-008 Gistiherbergi 1:20

C-009 Gistiherbergi algild hönnun 1:20

C-010 Gistiherbergi Fjölskylduherb. 1:20

C-011 Innréttingar Eldhús 1:20

C-012 Innréttingar Kaffistofa 1:20

C-013 Innréttingar Afgreiðsluborð 1:20

C-014 Móttaka og salerni 1:20

C-015 Búningsaðstaða starfsmanna 1:20

Nr. Deiliteikningar Mkv.

D-001 Lárétt deili 1:5

D-002 Lárétt deili tengibygging 1:5

D-003 Lóðrétt deili 1:5

D-004 Þakdeili 1:5

D-005 Lóðrétt deili tengibygging 1:5

D-006 Deili innanhúss 1:5

D-007 Deili innanhúss 1:5 / 1:2
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E-01 Verksamningsform 

 

E-01  VERKSAMNINGUR 
 

 

 

Hótel Fosstún 

Frágangur Utan og Innanhúss 2018 
   

 

VERKSAMNINGUR 
Verk nr 001-001  

 
 

21.desember.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERKKAUPI:         VERKTAKI: 

Hótel Fosstún        Heiti verktaka 

Eyrarvegi 26-30 300 Selfoss     Heimilisfang p,nr 
 

UMSJÓN: 

Ö.S.Teiknistofa ehf 
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SAMNINGSAÐILAR 

 
 

Verkkaupi: Verktaki: 

Hotel Fosstún  Nafn 

Eyrarvegi 26-30 Heimili 

800 Selfoss Póstfang 

 Kt.       

 Símar: 

 Fax: 

 Netfang:   

  

 

  

Umsjónaraðili verkkaupa:   

Ö.S.Teiknistofa ehf. 

Netfang: osteiknistofa@ru.is 

Ögmundur Sveinsson 

Netfang: ogmundur13@ru.is  

 

 

 

1. GREIN 

VERKEFNI 

Verkið felur í sér Frágang utan og innanhúss  Hótel Fosstúns Eyrarvegi 26-30 800 Selfossi. 

Verkið felur í sér frágang utan og innanhúss samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum.  
 

2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

• Þennan samning. 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum nr.  

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

fylgiskjal A með samningi þessum. 

• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. 2017 sem er fylgiskjal B með samningi þessum. 

• Verktryggingu frá „(nafn tryggingarfélags/viðskiptabanka)“ dags. _______ 2017 að fjárhæð 

kr.____________  sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

• Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum. 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

3. GREIN 
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SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðsgagna: 

 

  kr. _________________ með virðisaukaskatti 

 

skrifað, ______________________________________________________00/100- 

 

4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

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

eigi síðar en __xxx_______2017. 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

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

 

 

 

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

 

 

 

 Reykjavík,    

 

 

 
F.H. VERKKAUPA     F.H. VERKTAKA 
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E-02 
 

E-02  VERKTRYGGING 
 

 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 
(númer tryggingar) 

 

 

 

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

ábyrgist forsvarsmanns Hótel Fosstúns, fyrir hönd „Hótel Fosstún“ kt: 5802692510, sem 

verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „upphæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 

00/100 sem tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi 

samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang 

o.fl.“ í samræmi við útboðs- og samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru 

talin upp sem samningsgögn auk viðauka við samning. 

 

 

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsupphæð, í samræmi við ákvæði í 
verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af 
samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning, og stendur þannig næstu 
tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og 
skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins 

að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji verkkaupi það 

nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki 

verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna 

vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins. 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpill 

 

 

 

 

E 03  

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 til grunn að verkmöppunni sem verkkaupi skal samþykkja áður en 
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skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 

verkmöppuna. Í lok framkvæmda skal fullbúin verkmappa afhent verkkaupa. 

Grunnur verkmöppu skal grein gerð fyrir stjórnunarlegu skipuriti verksins, þar skal verktaki 

gera grein fyrir verklagi sínu vegna m.a: 

• Skjalastýringu 

• Póst inn og út 

• Móttöku og dreifingu teikninga 

• Móttöku efnis 

• Meðhöndlun frávika og úrbóta 

• Auka og viðbótarverk 

• Nýja greiðsluliði 

• Innra eftirliti með einstökum verkþáttum 

• Verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig verktaki hyggst 

standa að verkþáttarýni og innra eftirliti einstakra verkþátta. Þ.s hvernig verktakinn hyggst 

standa að undirbúningi einstakra verkþátta með verkþáttarýni. Á sama hátt lýsi verktakinn 

hvernig hann muni haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð séu notuð o.s.frv. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi m.a 

fram hvað skuli gera, hvernig, hvar, og hvenær hvaða kröfur skuli uppfylltar og hvaða aðili beri 

ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappann innihalda sögu verksins þar sem m.a komi fram: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina skráðar og óskráðar 

kröfur. 

• Ábyrgðarskírteini á efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Úfyllt eyðublöð á innri úttektum verktaka sbr samþykkta eftirlitsáætlun hans   

• Fullnægjandi niðurstöður fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð sem krafist er frá opinberum aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa ef krafa er þar um í útboðsgögnum. 
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Hótel Fosstún  

Eyrarvegi 26-30 800 Selfoss 

 

 

 

Verklýsing Desember 2017 
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Frágangur UTAN OG innanhúss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frágangur UTAN OG innanhúss 
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 1 Verklýsing 

1.0 Almennt 

1.0.1 Ýmsir skilmálar og almennar lýsingar 

Verkið skal vinna eftir gildandi lögum,  reglugerðum, sem og þeim stöðlum sem í gildi 
eru þegar verkið er boðið út sbr. útboðslýsingu.  Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera 
fyrir hendi þegar verkinu er skilað.  Sú úttekt kemur ekki í stað úttekta eftirlitsmanns 
verkkaupa. 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér alla staðhætti gaumgæfilega. Komi í 
ljós misræmi í gögnum, skal leitað úrskurðar eftirlitsmanns. 

Í upphafi verks mun eftirlitsaðili verkkaupa boða til rýni-fundar með verktaka, en á 
þeim fundi skal verktaki leggja fram möppu með upplýsingum um þau efni sem hann 
hyggst nota. 

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

Allt efni sem verktaki hyggst nota við verkið er háð samþykki eftirlitsmanns. 

Efni sem verktaki tekur niður og ekki verður endurnýtt skal hann farga. 

Allt efni sem nota skal til verksins skal vera 1.flokks og ógallað. 

Verktaki skal viðhafa vönduð og fagmannleg vinnubrögð, öll fagvinna skal unnin af til 
þess bærum fagmönnum með tilskilin réttindi og reynslu í sinni iðngrein. þeir bendi á 
sambærileg verk, 3-5 ára gömul til skoðunar. 

Tilboð skal miða við að verktaki leggi til öll aðföng þ.e allt efni, alla vinnu, vinnupalla 
og allar vélar, hverju nafni sem það nefnist, sem þarf til framkvæmdanna, þ.m.t. förgun 
á efni.  Í einingarverði tilboðsskrár skal innifalinn allur kostnaður við verkþáttinn. 
Einingar þær sem notaðar eru í tilboðsskránni geta breytst í magntöluuppgjöri.  

Bjóðanda ber að reikna út einingarverð sitt þannig að inn í það falli allt sem þarf til 
þess að fullgera viðkomandi verkþátt eða skila honum tilbúnum til notkunar og í því 
ástandi, sem kveðið er á um í verklýsingu og/eða á teikningum. Magntölur eru nettó 
og án álags.  Þar af leiðandi skulu einingarverð fela í sér það umframmagn, sem 
verktaki álítur nauðsynlegt vegna rýrnunar, sem og einstök handbrögð þótt þeirra sé 
ekki sérstaklega getið. 

Séu einhverjir liðir í tilboðsskrá óútfylltir verður litið svo á að þeir séu innifaldir í öðrum 
liðum.  

Allt sem lýst er í verklýsingu skal innifalið í einingarverði. 

1.0.2 Verktilhögun   

   

Athafnasvæði verktaka skal taka mið af annarri starfsemi á lóðinni sem er rekstur 
32,ja herbergja hótels. Verktaki skal á sinn kostnað koma fyrir öryggisgirðingu sem 
afmarkar vinnusvæði verktaka á lóðinni. 

Innan athafnasvæðis síns skal  Verktaki koma sér upp nauðsynlegri vinnuaðstöðu, 
þannig að ákvæðum laga  um aðbúnað og hollustu á vinnustöðum sé fullnægt.  Á 
meðan á verktíma stendur skal verktaki verja húsið og umhverfi þess fyrir skemmdum 
og halda vinnusvæðinu hreinu, fjarlægja úrgang jafnóðum og hann verður til.   
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1.0.3 

Verkefnið og vinnustaðurinn 

Vinnustaðurinn: 

Eyrarvegur 26-30 er tveggja hæða hótel bygging. Bílastæði og aðkoma að hótelinu er 
að sunnan og norðanverðu.. Útveggir hússins eru aðallega forsteyptar 
verksmiðjuframleiddar samlokueiningar með einangrun á milli.  

Veggir ná upp fyrir steinsteypta lárétta þakplötu. Þakplata hússins er steypt Á þakinu 
er steypt loftræstirými yfir lyftu og stigagangi.   

 

Verkefnið: Helstu verkþættir 

• Þakfrágangur  

• Gluggar og hurðir utan og innanhúss. 

• Frágangur gólfefna.  

• Kerfisloft.  

•  Uppsetning lyftu 

• Múrverk og málun 

  

 

1.1 Aðstaða og umhverfi 

1.1.1 Vinnuaðstaða og rekstur vinnusvæðis 
 

Þessi kafli nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi og rekstri 

vinnusvæðis meðan á verki stendur. Byggingin er  tveggja hæða hótel  sem nú er komið 

að því að ganga frá að utan og innan.  Húsið verður með 36 herberjum 18 á neðri hæð 

og 18 á efri hæð. Auk þess verður nýr móttökukjarni sem tengir saman núverandi og 

fyrirhugaða gistiálmur. Móttökukjarninn er útbúinn með gestamóttöku og veitingasal á 

neðri hæð og setustofu með opnu rými í gólfi á efri hæð.yfir móttökurými. Í opnu rými 

milli móttöku og setustofu er stigi sem gengur milli hæða, auk lyftu sem staðsett verður 

í lyftuhúsi sem gengur milli hæðanna.  

Verktaki skal kynna sér gögn annarra verkþátta þannig að hann fái heildarmynd yfir verkið.  

Verktaka er bent á að kynna sér öll ákvæði útboðsskilmála í þessum gögnum. Verktaka er 

skylt að vinna verk sitt í góðri samvinnu við verkkaupa og aðra verktaka sem kunna að vera á 

svæðinu við tilfallandi verkefni. Verktaki skal kynna sér aðstæður á staðnum.   

1.1.1 AÐSTAÐA OG VINNUSVÆÐI  Verktaki afmarki vinnusvæðið með uppsetningu 

öryggisgirðinga, setur upp vinnuaðstöðu m.a - verkfæra- og efnisskála, í samráði við 

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

byggingarreglugerð.  Þar skal vera aðstaða fyrir uppdrætti þar sem verkstjórar, eftirlit 
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verkkaupa og iðnaðarmenn eiga greiðan aðgang að öllum uppdráttum á einum stað og þeir 

helstu festir upp á vegg.  

Verktaki skal leggja til allan nauðsynlegan búnað fyrir starfsmenn sína, aðstöðu til geymslu á 

efni og verkfærum, rúmist það ekki innan verksvæðis þeirra hæða sem unnið er á, vinnupalla, 

bráðabirgðalokanir og annað sem til verksins þarf.   Verktaki fær aðgang að rafmagni frá 

verkkaupa til verksins.  

Verktaki kostar allar bráðabirgðalagnir sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd verksins.  

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

stendur. Hann skal verja aðra byggingarhluta með viðeigandi hlífum fyrir skemmdum. Hann 

fjarlægir rusl jafnóðum sem til fellur vegna verksins og heldur vinnustaðnum snyrtilegum.  

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

byggingarstað og í nágrenni sem frá honum kemur. Byggingunni skal skila hreinni og fægðri 

út úr dyrum.   

Verktaki skal taka fullt tillit til að á lóðinni er starfrækt hótel með gistirýmum fyrir 32 
herbergi  og verður verktaki að stuðla að góðri umgengni sinna manna um 
vinnusvæðið. Verktaki skal setja upp og viðhalda öryggisgirðingu sem afmarkar 
vinnusvæði hans út verktímann samkvæmt afmörkun á vinnustaðateikningu sem er 
hluti útboðsgagna.  

Verktaki skal taka til jafnóðum afgangsefni sem fellur til. Hreinsa skal vinnusvæðið í 
lok hvers vinnudags og koma í ruslagáminn sem skal vera á staðnum. Tæma skal 
ruslagáminn um leið og hann er fullur.  Að verki loknu skal verktaki þrífa lóð og 
umhverfi mjög vel.Breiða skal yfir hellulögð svæði og gangstéttar til að varna því að 
yfirborð þeirra óhreinkist meðan á framkvæmdum stendur. 

 
MAGNTALA / EININGAVERÐ: Greitt er heildarverð fyrir þennan verklið. Heildarverðið nær 

til alls kostnaðar við þá liði, sem nefndir eru hér að ofan auk alls annars kostnaðar við 

verkið, aðstöðu og vinnusvæðis,s.s verkstjórn og tæknideild  auk annars sem ekki er 

sérstaklega skilgreint í öðrum verkþáttum. Greiðslufyrirkomulag fyrir þennan lið verður í 

samræmi við heildarframvindu útboðs þessa. Innifalið í þessum lið er allur kostnaður 

viðkomandi rekstri vinnusvæðisins s.s sem uppsetning og niðurtekt vinnupalla og 

öryggisgirðinga, vinnuraflagnir auk eðlilegs reksturs og viðhalds vinnusvæðis. verkstjórn og 

tæknideild auk annars sem ekki er sérstaklega skilgreint í öðrum verkþáttum. 

Greiðslufyrirkomulag fyrir þennan lið verður í samræmi við heildarframvindu útboðs þessa. 

Innifalið í þessum lið er allur kostnaður viðkomandi rekstri vinnusvæðisins.  

 

 

1.2 Tímagjald Iðnaðarmanna  og verkamanna. 

1.2.1 Almennt. 
Verktaki skal bjóða taxta fyrir faglærða iðnaðarmenn og verkamenn. Taxtar skulu vera 

jafnaðartaxtar og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið 

skal miðast við hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað svo sem allar 

samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, 

kostnað vegna allra almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða teknir með í samanburði 
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tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu nema um það verði 

samið vegna aukavinnu sem verkaupi óskar eftir að verði unnin. Álag greiðist ekki á það 

tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu.  

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er klukkustundir (klst).  Einingaverð skulu innifela 

allan kostnað svo sem allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk,  ferðir, fæði, 

álagningu, verkstjórn, kostnað vegna allra almennra handverkfæra o.s.frv. 
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5.FRÁGANGUR INNANHÚSS 

5.0 

ALMENNT 

Verktaka er bent á að kynna sér öll ákvæði útboðsskilmála 0 kafla fremst í þessum gögnum. 

Verktaka er skylt að vinna verk sitt í góðri samvinnu við aðra verktaka sem og verkkaupa. 

Verktaki skal kynna sér aðstæður á staðnum.   
Þessi kafli fjallar um almennan frágang innanhúss.  

Verktaki tekur að sér frágang innanhúss, sem er að , ganga frá endanlegri yfirborðsáferð allra 

gólf-, vegg- og loftflata, setja upp niðurhengd loft og veggklæðningar, setja upp og ganga frá 

innihurðum, setja upp svalahandrð í stiga sem er í móttöku. Öll fagvinna skal unnin af 

fagmönnum í viðkomandi iðngrein.  

Þar sem nefnd eru ákveðin efni eða vörumerki í lýsingu þessari, er það einungis til 

gæðaviðmiðunar. Verktaka er heimilt að bjóða aðrar sambærilegar vörur enda leiti hann ávallt 

samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa á efnisvali.  

Verktaka er bent á að kynna sér vel allar aðstæður svo og teikningar áður en hann mælir fyrir 

einstökum verkhlutum. Komi í ljós misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar 

eða fyrri byggingaráfanga skal leitað úrskurðar eftirlitsmanns verkkaupa.  

 

Athygli er vakin á að verktaki skal bera allan aukakostnað vegna galla í framkvæmd sem hægt 

er að rekja til þess að hann hefur ekki sett sig nægjanlega vel inn í verkframkvæmd.  

Helstu verkþættir þessa kafla eru: 

Málun veggja og lofta  

Lagning endanlegra gólfefna á öll innri rými hússins. 

Uppsetning innihurða  

Uppsetning kerfislofta. 

Útvegun og uppsetning lyftu. 

Klæðning móttökukjarna að innan með Lerki við 

 

Verktaki skal hafa kynnt sér vandlega aðstæður á staðnum. Verktaki skal athuga sérstakleg að 

fylgja verkáætlun sem samþykkt verður. Þetta gildir um alla verkþætti verksins. 

 

Verktaka er sérstaklega bent á að öll mál á teikningum eru leiðbeinandi og skulu sannreynast 

á staðnum.  Þar sem húsið hefur ekki verið uppmælt sérstaklega er ekki tryggt að mál á 

teikningum séu rétt.  Það er alfarið á ábyrgð verktaka að sannreyna öll mál á teikningum og 

bera saman við reyndar mál á staðnum og sannreyna að mál gangi upp áður en smíði hefst og 

þar með bindandi mál innréttinga fer af stað. 

 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 

þar með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru 

leyti vísast til útboðslýsingar. 

 

Verkið skal unnið skv. gildandi lögum og reglugerðum, gildandi viðeigandi stöðlum, 

viðeigandi teikningum og viðurkenndum verkháttum verklýsingu þessari og magntölum í 

tilboðsskrá.   Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem til verksins þarf til 

að skila verkinu fullunnu. Þetta gildir nema annars sé sérstaklega getið í verklýsingu þessari 

eða á teikningum.   

 

5.0.1 Magntaka og magntöluskýringar. 
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Verklýsing er skrifuð á hefðbundinn hátt, þ.e. lýsing á efnisgæðum og vinnubrögðum. Magn 

það sem tilgreint er í tilboðsskrá er miðað við þær teikningar sem fylgja útboði. Greiðsla fyrir 

verkið verður miðuð við raunverulega framkvæmt verk mælt skv. reglum þessara 

útboðsgagna og samkvæmt viðkomandi einingarverði tilboðs. Allt efni er talið og mælt af 

teikningum án tillits til rýrnunar eða skilgreint sem heildartala þar sem verktaki metur umfang 

viðkomandi verkliðar út frá verklýsingu, teikningum og reynslu sinni. Verktaki skal því gera 

ráð fyrir rýrnun og ýmsum smáhlutum svo sem skrúfum, festingum og öðru í einingaverði 

viðkomandi verkþátta. Innifalið er allt efni og vinna sem þarf til að fullganga frá verkinu. 

Tilboðsverð skal innifela allt efni og allan kostnað við vinnu, öll gjöld, skatta, þar með talinn 

virðisaukaskattur og allt annað sem til þarf til að ljúka hverjum verkþætti. Í framkvæmdinni 

og einingaverðum skal allt innifalið sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í 

samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, 

verkstæðisvinnu o.þ.h þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið.  

 

5.0.2 Verkfyrirmæli, vinnubrögð, staðlar og efni. 
 

Verkið skal unnið skv. gildandi lögum og reglugerðum, gildandi viðeigandi stöðlum.  Allt 

efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks og leyst af hendi í samræmi við bestu faglegar 

venjur.  Mesta heildarfrávik frá hönnunarmálum fyrir byggingarhluta og op í þeim skal vera ± 

5 mm.  Verktaki skal með 14 daga fyrirvara leggja fram gögn um efni og búnað sem nota á til 

verksins. Rb blað um fráVIK 

 

5.0.3 Eftirlit og samræming verka  
Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu og öllu 

framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans.  Verktaki leggur fram 

úttektaráætlun og skal verktaki tilkynna verklok hinna ýmsu verkþátta 

samkvæmt þeirri áætlun.  

 

5.0.4 Teikningar. 
Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um 

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

ljós misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar, skal leitað úrskurðar 

eftirlitsmanns.  Verktaki þarf sérstakt samþykki eftirlitsmanns verkkaupa óski hann eftir að 

víkja frá gögnum. Verktaki skal þá breyta teikningum til samræmis við frávik og koma 

reyndarteikningum í handriti til eftirlitsmanns verksins tímanlega fyrir lokaúttekt. Ekki er 

greitt sérstaklega fyrir þá vinnu sem verktaki leggur til í tengslum við leiðréttingar eða 

breytingar teikninga og telst það innifalið í magntökuliðum.  Við verkliði skal verktaki bera 

saman verklýsingu þessa og teikningar sem fylgja útboði þessu.  
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5.1 MÚRVERK MÁLUN FLÍSAR  

 

5.1.0 Almennt. 
  

Framkvæmd: 

Öll vinna skal vera fyrsta flokks og unnin af faglærðum handverksmönnum. Múrefni og 

múrvinna skal vera skv. ÍST 10, nema annað sé tekið fram 

  

Öll múrefni skulu framleidd af viðurkenndum framleiðanda og skal val á mismunandi 

múrefnagerðum og meðhöndlun, notkun og aðhlynning þeirra vera samkvæmt fyrirmælum 

verklýsinga framleiðanda. 

 

Almenn viðmiðun fyrir fleti: 

Lóðlínukrafa við glugga og hurðaop og á hornum er, 2 mm. Mesta frávik frá 3,0 m réttskeið 

skal vera < 3 mm á veggjum. 

 

Málfrávik við staðsetningu og stærð fullmúraðra hólfa í veggjum t.d. fyrir 

skápa á almennt að vera innan við 1 sm. 

Vegghorn sem fastar innréttingar koma í skulu vera sem næst hornrétt: hornskekkja í innhorni 

má vera mest 3mm á 60 sm armi vinkils. 

 

Horn og brúnir skulu vera svo rétt að lóðfrávik fyrir veggi og kröfur um mestu ójöfnur séu 

uppfylltar. Úthorn þarf að vanda sérstaklega og skulu horn og 

brúnir vera heil og óskemmd.   

 

Viðgerðir og holufylling á samsteypu milli eininga: 

Brjóta skal burt allar nibbur og ójöfnur, steypuhreiður skal brjóta upp þar til 

sést í heila samfellda steypu. Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um 

hve mikið á að höggva og láta taka út slík múrbrot áður en gert er við þau. 

Síðan skal fylla allar holur með múrlögun. Stórar holur og 

malarhreiður skal fylla í áföngum þ.a. góð binding fáist milli steins og múrs. 

 

Rétta og jafna skal öll horn og brúnir. Frágangur viðgerða skal vera á þann 

veg að þær spilli ekki útliti rýmis. Að viðgerð lokinni skulu allir fletir holufylltir. 

Áður en verkið hefst hefur verktaki skoðað húsið og kynnt sér steypuvinnu 

vandlega. 

 

Verktaki skal innifela í einingaverðum allan kostnað við efni og vinnu þ.m.t. 

skurði, kverkar og frágang inn að gluggum/hurðum, nauðsynlega vinnupalla og annað 

sem þarf til að fullgera verkliði eins og þeim er lýst í verklýsingu og á teikningum. 

 

Gólfílögn: 

Verktaki skal gera ráð fyrir mismunandi þykkt ílagnar eftir gólfefnum og 

gólfgerðum. 

Uppgefinn kóti á teikningum er ávalt miðaður við stypumál, verktaki skal kynna sér gerðir og 

þykktir gólfefna áður en ílögn er lögð, þannig að endanleg hæð gólfa verði í sama plani. 

 

Ílögn skal bindast fullkomlega við steypt undirlagið þannig að hvergi heyrist 

holhljóð þegar slegið er á. Finnist slíkir staðir eða áferð og frágangur uppfylli 



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

33 

ekki kröfur að mati eftirlitsmanns verkkaupa, skal brjóta upp og lagfæra. 

 

Áður en lagt er í gólf, skal hreinsa vandlega yfirborð steypu og þess gætt að 

hvergi séu steypuslettur eða laus steypa á því.  

 

Gólfílögn skal verja gegn of hraðri útþornun með plastdúksyfirbreiðslum í a.m.k. 3 

sólarhringa eftir ílögn. 

Yfirborð gólfílagnar skal vera sprungulaust, slétt og fellt og laust við dældir og mishæðir. 

 

Þar sem hurðir koma í veggi skal frávik ekki vera meira en 1-mm til að tryggja fulla 

reykþéttingu hurða.  

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda ílagnarefnis. Ílagnarþykkt miðast við fullfrágengið 

gólf. Þó skal lágmarksþykkt ílagnar ekki vera minni en 5mm 

Festingar: Allar festingar, boltar og skrúfur skulu vera ryðfríar A4 nema annað sé tekið fram. 

 

48 klst. áður en múrhúðun hefst, skal bleyta alla steypufleti hæfilega, en þó ekki hefja 

múrhúðun á blautt yfirborð. Múrhúðun skal halda hæfilega rakri eftir því sem við á meðan 

hörnun fer fram, til að fyrirbyggja sprungur og los. Gæðakröfur: Gerðar eru kröfur um: 1) 

Nákvæma afréttingu og vandaða áferð pússningar undir málningu. Mesta frávik skal vera 

minna en 3mm, ef 3m löng réttskeið er lögð á veggflöt. 2) Góða viðloðun. 3)  Að múrhúðun 

sé hvergi þynnri en 5 mm á steyptum veggfleti.   

 

5.1.1 Léttir veggir 
Í horni á eldhúsi 1,hæðar og kaffistofu 2,hæðar skal hlaða og múra með 500x500x50mm 

vikurstein utan um  lofstokkalögn. Í starfsmannaaðstöðu á 1,hæð skal hlaða innveggi með 

500x500x70mm vikursteinum og sléttmúra, staðsetning loftstokka og milliveggja samkvæmt 

teikningu hönnuðar.     

Við uppsetningu veggja og horna skal við afréttingu og frágang þeirra fara eftir fyrirmælum 

framleiðanda.  þrýstistyrkur steinanna skal vera >5MPa og gegnheilir þannig að auðvelt sé að 

festa á þá t.d innréttingar á hefðbundinn hátt án sérstakra ráðstafana.     

Plötum skal hlaðið þannig upp að lóðrétt samskeyti misvíxlist um sem næst hálfa plötu 

breidd. Þar sem hlaðnir veggir mynda úthorn, svo og þar sem hlaðnir veggir koma að 

steyptum veggendum eða plötukanti, skal misvíxla steinunum og leggja fibertrefjanet  

höggnet yfir samskeyti  er nái minnst 30 cm yfir og fyrir horn eða samskeyti Múrblöndur til 

límingar og afréttingar steinsins skulu vera  samkvæmt fyrirmælum framleiðanda þess steins 

sem notaður er. Verktaka er bent á að tryggja nægjanlegan efnismassa við límingu steinsins 

þannig að enginn hljóðleki myndist á samskeytum platna, né aðlægra veggja, gólfa og lofta.  

 

Allar kverkar skulu vera hreinar. Áður en framkvæmd hefst skal verja viðkvæma 

byggingarhluta s.s gler nægjanlega fyrir skaða. Verði eigi að síður minnstu skemmdir skal 

verktaki bæta þannig að lýtalaust verði.      

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntala er m2 Einingarverð skal innihalda allan kostnað 

s.s vinnu,  efni, vélar, fjarlægingu alls úrgangs og förgunar á viðurkenndan losunarstað, 

undirbúning  frágang og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið.  
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5.1.2 Múrviðgerðir í fræstar raufar  
Múra skal í rásir þar sem fræst hefur verið fyrir nýjum lögnum.  Um er að ræða bæði rásir 

fyrir raflagnir og rásir fyrir frárennsli og neysluvatn.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntala er heild.  Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu og efni, vélar og palla, fjarlægingu og förgun, frágang og allt annað sem þarf 

til að fullgera þennan verklið 

 

     

5.1.3  Afrétting gólfa  
Áður en lagt er í gólf skal hreinsa steypuyfirborð og þess vandlega gætt að hvergi séu 

steypuslettur eða laus steypa. Við niðurlögn skal taka tillit til þeirra gólfefna sem koma í hvert 

rými þannig að endanleg gólfhæð sé alls staðar sú sama óháð gólfefnum. Mesta leyfilega 

skekkja þegar 3m réttskeið er lögð á gólf er +/-5mm. Ílögn skal taka mið af  

Gólfenfnum sem eiga að vera í sama plani.  

 

(Ílögn- fleyting og eða viðgerð plönun gólfa önnur en þessi skal innifalin í fermetraverðum 

þeirra gólfefna sem leggja skal á gólf.) Áður en ílögn hefst skal grunna allt gólfyfirborð með 

Múr- grunni blöndun samkvæmt fyrirmælum framleiðanda grunnsins . Gólfílögn skal halda 

hæfilega rakri eftir því sem við á meðan hörnun fer fram, til að fyrirbyggja sprungur og los. 

Ílögn skal allsstaðar bindast fullkomlega við stein, þannig að hvergi heyrist holhljóð þegar 

slegið er á. Finnist slíkir staðir skal brjóta þá upp og lagfæra. 

 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntölur eru fermetrar(m²) gólfílagna mælt af 

teikningum.  Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu og efni, vélar og palla, 

fjarlægingu og förgun,undirbúning og frágang og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verklið.  Gólfið skal tilbúið undir gólfefni.  

 

5.2 Brunaþéttingar  

5.2.1 Frágangur brunaþéttinga 
Verktaki skal kynna sér brunatæknilega hönnun og annast brunaþéttingu á götum í samræmi 

við það. Brunaþéttingar skulu framkvæmdar af menntuðum starfsmanni sem hlotið hefur 

viðurkenningu Mannvirkjastofnunar á efni og vinnubrögðum við brunaþéttingar. Allar 

brunaþéttingar skulu hafa merki báðum megin, þar sem fram kemur hver, hvenær  og hvaða 

efni notað var. þétta skal með öllum  gegnumtökum með tilheyrandi efnum. Víða þarf 

verktaki að þétta með lögnum, án þess að þar sé um brunaþéttingu að ræða. Ekki má nota 

þéttiefni sem skemmt geta út frá sér  

 

Á við ef þétta þarf með götum í gólfi lofti eða veggjum. Hafa skal fullt samráð við 

eftirlitsmann verkkaupa um hvaða fleti/kanta beri að flokka. undir þennan lið. Hér er um 

áætlun að ræða og geta magntölur breyst. 

Magntala er netto  (stk) og miðast við frágengna fleti eins og hægt er að mæla þá að verki 

loknu. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni, vinnu og hjálpartæki, s.s. 

handlang og réttskeiðar, sem þarf til að fullgera þennan verkþátt  
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5.3 Frágangur Innveggja 
 

5.3.1 Sandspörtlun og málun veggja  
Almennt  

Húsið skal allt málast að innan. Við alla málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum 

framleiðenda málningarinnar um undirbúning og framkvæmd. Áður en málun hefst skulu 

fletir vera hreinir og þurrir. Gæta skal þess að hitastig sé nægilega hátt og nægjanleg 

loftræsing til staðar. Nota skal málningu sem er með varnarefnum gegn sveppa- og 

mygluvexti.  Málning lofta skal vera með gljástigi 5%.  Málning veggja skal vera með 

gljástigi 20% Almennt skal nota „Hrímhvítt.“ Ekki má þynna málningarefnin umfram það 

sem upp er gefið í verklýsingum málningarframleiðanda, nema með leyfi verkkaupa.  Áður en 

verktaki skilar húsinu skulu málarar fara yfir allt verkið og gera við ef skemmdir sem hafa 

orðið á því við önnur verk.   

Undirbúningurinn: 

1)  Viðgerðir á misfellum og öðrum skemmdum, slípa og spartla.  

2)  Sandspartla einu sinni og filtera. 

3)  Blettspartla eða holufylla með sandspartli.  - 4)  Slípa lauslega.  

5) Sandspartla aðra umferð.  - 6) Slípa  - 7) Áferð slétt. 

 

Málunin 

1. Grunna -  2. Gera við og bletta  

3. Mála tvær umferðir með vatnsþynnanlegri málningu með gljástig 10-50% eftir rýmum.  

Magntala er fermeter (m2) netto mælt af teikningum,  

Einingaverð innifeli undirbúning, viðgerðir, gróf,blett og fínspörtlun, grunning,viðgerðir, 

blettun. Grunnun,og tvær fullmálaðar umferðir sú seinni í verklok innifalið  efni og vinna. 

Gluggakantar og aðrir kantar eru magnteknir  með fullmáluðum fleti. Innifalið allt efni og 

vinna.  
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5.3.2 Panelveggir á göngum gistiherbergja 
 

Allt tréverk skal unnið úr völdum viði, samþykktum af verkkaupa. Allt efni til innanhússmíði 

skal vera þurrt, rakastig 6%. Gipsplötur skulu vera af gerðinni Danogips eða sambærilegar 

Festingar, skrúfur, saumur o.fl.: Allar festingar, skrúfur og saumur skulu vera heitgalv. nema 

annað sé tekið fram í lýsingu þessari eða á uppdráttum. 

Verktaki skal leggja til og kosta allar nauðsynlegar festingar o.þ.h. þó að þeirra sé ekki getið 

sérstaklega í lýsingum og uppdráttum. Um fjölda þeirra og styrkleika skal hafa samráð við 

verkkaupa. 

 Lím: Lím skulu vera fyrsta flokks og vatnsþétt.  

Rakastig: Loftrakastig skal vera komið niður fyrir 60% miðað við hitastig 20 gr.C umhverfs, 

áður en tréverk er sett í húsið. Rakastig steinsteypu skal ekki vera hærra en 1.7% 

(þungaprósenta).  

 

Innan á steypta veggi í hótelgöngum skal klæða veggi með viðarþiljum. Setja skal upp 

45x45mm grindur á  veggi þannig, að leiðarar úr stálskúffum eru festir í gólf, veggi og loft og 

síðan eru lóðréttar stoðir, c/c 400 mm, skrúfaðar á milli þeirra. Þar sem skúffur koma að 

gólfum, veggjum og loftum skal setja á milli til þéttingar fiberdúk eða tvöfalda gúmmílista. 

Klæða skal með 13mm gifsplötum í heilum lengdum á milli gólfs og lofts eða upp fyrir 

niðurhengd loft. Setja skal lausholt undir öll lárétt samskeyti á plötum.Inn í rými skal setja 

veggplötur úr steinull þykkt 50mm. Á öll úthorn veggja skal setja þar til gerða stálvinkla, t.d. 

HS 29 x 29 mm. Utan á gifsplötur skal klæða með spónlögðum og fulllökkuðum viðarþiljum 

þykkt 13mm breidd 250mm. Þiljur skulu klæddar standandi í fullri lofthæð og festar með þar 

til gerðum þiljufestingum á undirlagið. Á öllum hornum skal loka þiljuhliðum með vinklum 

úr burstuðu stáli sem nær 1.mm út fyrir þiljukant.  Þiljur 16-18mm festar í burðargrind sem er 

fest í stein.  

Einingaverð miðast við fulfrágenginn vegg. Magn er m² af fullfrágengnum vegg, mælt öðru 

megin, tilbúnum fulllökkuðum og frágengnum. Flatarmál allra opa er dregið frá. Hurðir og 

karmar í innveggjum tilheyra öðrum verklið. Í einingarverði skal innifalinn allur efnis- og 

vinnukostnaður við smíði og uppsetningu, þ.m.t. einangrun og plötuklæðning, frágangur á 

hornum, og frágangur annar en sá sem fellur undir málun.  

 

5.3.3 Lerkiklæðning í móttökukjarna 
Veggir innanhúss í móttöku 1,hæðar og setustofu 2,hæðar skal timburklæða lóðrétt með bandsöguðu 

lerki 22x120mm sjá teikningar hönnuðar. Viðurinn skal vera 1. flokks. Það skal skrúfað upp á HG 

undirkerfi úr áli c/c400mm. Setja skal tjörupappa sem millilegg milli álleiðara og 

timburklæðningar,sem og steins og álleiðara. Borðaklæðningin skal skrúfuð upp með undirsinkuðum 
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sjálfsnittandi álskrúfum, tvær í hvert borð. Forbora skal viðinn fyrir skrúfum og snara úr fyrir 

skrúfuhausnum. Snúra skal fyrir skrúfulínum áður en byrjað er að skrúfa til að tryggja að skrúfur verði 

allar í línu. Uppsetning,deiling og frágangur klæðningar skal gera í samráði við hönnuð.  

Klæðning skal sett án samskeyta á veggi í hæðina. Fúga milli borða verði 3 mm. Sýnilegur 

hluti leiðara í fúgunni (milli borða) skal vera svartur að lit, þ.a. að hann verði sem minnst 

sýnilegur. 

 

Einingaverð miðast við fulfrágenginn vegg. Magn er m² af fullfrágengnum vegg, mælt öðru 

megin, tilbúnum og frágengnum. Flatarmál allra opa er dregið frá. Hurðir og karmar í 

innveggjum tilheyra öðrum verklið. Í einingarverði skal innifalinn allur efnis- og 

vinnukostnaður við smíði og uppsetningu, þ.m.t. uppsetning og frágangur á hornum. 

  

5.4  Frágangur lofta 
 

Almennt 

....... 

5.4.1 Kerfisloft 
 

KERFISLOFT  Sjá teikningar hönnuðar.  Setja skal upp kerfisloft ýmist límd í steypta loftaplötu 

eða  niðurhengd með lagnarými á milli steyptrar loftaplötu og kerfislofts. Í loftin kemur ýmis 

konar innbyggður búnaður, s.s. lampar, ristar fyrir loftræsikerfi og loftræsilagnir  

Setja skal styrkingar úr 3mm krossvið á bakhlið steinullarplatna sem sagað er úr. 

 

Loftakerfi skal vera í módul 600 x 600 mm í gistiherberjum þar sem þau verða límd upp í steypta 

loftaplötu.  

Á hótelgöngum skal kerfisloft sett upp í modul 600x600mm fest í málmleiðarakerfi. 

Í móttöku og veitingasal 1.hæðar og setustofu á 2.hæðar skal setja upp kerfisloft í modul 

600x1200 fest í málmleiðarakerfi. 

 

 Plötur í sal skulu vera úr pressaðri steinull, með brunaþol í flokki 1 og í hljóðdeyfiflokki A (áw= 

0.9 eða NRC = 0.9), dæmi Ecophon Gedina E eða samsvarandi efni. Upphengikerfi er T24, 

skuggalistar koma út við veggi.  

 

Loft skulu hengd upp eftir að innveggir hafa verið fullgerðir og skulu þau fest upp í steyptar 

loftaplötur með þar til gerðum, stillanlegum upphengjum. Lega lofta í hverju herbergi skal vera 

eins og sýnt er á teikningum.  

 

Sýnilegir hlutar loftagrindar skulu vera hvítlakkaðir og meðfram veggjum skal setja hvítlakkaða 

kverkalista úr járni, sem mynda skuggafúgu. Við alla meðhöndlun og uppsetningu á loftaplötum 

og ekki síst festingarkerfi skal gæta sérstakrar nákvæmni, og er bent sérstaklega á sætisfleti platna 

í því samhengi. Þeir sem  

verkið vinna skulu hafa á höndum hreina hanska.  

 

Magn er nettó flatarmál uppsettra kerfislofta, mælt í loftafleti. Í einingarverði skal m.a. innifalinn 

allur efnis- og vinnukostnaður við uppsetningu og frágang lofta, þ.m.t. allar festingar og 

fylgihlutir, ennfremur úrtök fyrir búnaði, sem felldur er í loftin, styrkingar, svo og hreinsun lofta. 
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5.4.2 Málun og frágangur lofta 
 

Almennt  

Hér er bæði um að ræða rykbindingu lofta yfir kerfisloftum og sandspörtlun og nýmálun lofta 

og veggja. 

5.4.2.1 Málun lofta og veggja 
Við alla málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um 

undirbúning og framkvæmd. Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. Gæta skal 

þess að hitastig sé nægilega hátt og nægjanleg loftræsing til staðar. Nota skal málningu sem er 

með varnarefnum gegn sveppa- og mygluvexti.  Málning lofta skal vera með gljástigi 5%.  

Málning veggja skal vera með gljástigi 20% Almennt skal nota „Hrímhvítt.“ Ekki má þynna 

málningarefnin umfram það sem upp er gefið í verklýsingum málningarframleiðanda, nema 

með leyfi verkkaupa.  Áður en verktaki skilar húsinu skulu málarar fara yfir allt verkið og 

gera við ef skemmdir sem hafa orðið á því við önnur verk.  Lökk innihalda lífræn leysiefni.  

Skal því séð um, að góð lofræsting sé þar sem lakkið er notað. Allir múraðir og steyptir 

veggfletir skulu sandspartlaðir sbr þó yfir loftum kerfislofta sem aðeins skulu rykbundnir ein 

umferð.  

undirbúningurinn 

1) Viðgerðir á misfellum og öðrum skemmdum, slípa og spartla.  

2) Sandspartla einu sinni og filtera. 

3) Blettspartla eða holufylla með sandspartli.  

4) Slípa lauslega.  

5) Sandspartla aðra umferð.  

6) Slípa  

7) Áferð slétt. 

Málunin 

1. Grunna 

 2. Gera við og bletta  

3. Mála tvær umferðir með vatnsþynnanlegri málningu með gljástig 5-20% eftir 

rýmum.  

 Magntala er fermeter (m2) netto mælt af teikningum, innifalið undirbúningur 

viðgerðir,gróf,blett og fínspörtlun, grunning ,viðgerðir, blettun, grunnun og tvær fullmálaðar 

umferðir sú seinni í verklok innifalið  efni og vinna. Gluggakantar og aðrir kantar eru 

magnteknir  með fullmáluðum fleti. Innifalið allt efni og vinna.Gluggakantar og aðrir kantar 

magntakast sem flatarmál veggja. 
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5.4.2.2 Rykbinding lofta yfir kerfisloftum 
Gera skal við allar skemmdir í múrhúðun / steypuyfirborði áður en rykbinding  hefst.  

Eftirfarandi  lýsing skal vera leiðbeinandi: 1. Skafa og slípa burtu alla lausa og flagnandi 

óhreinindi. 2.Rykbinda loft með terpentínuþynntri akrýlmálningu. Þynna skal málninguna um 

5-15% með terpentínu, eftir ástæðum  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntölur eru flatarmál (m²) og miðast við 

frágengna málaða/rykbundna  fleti ásamt tilheyrandi köntum. Mælt er að aðliggjandi 

veggjum.  Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu og efni, vélar og palla, frágang og 

allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

. 

5.5 Gólfefni 
 

ALMENNT 

Verktaki skal útvega og leggja gólfefni skv yfirlitsteikningu hönnuðar. Öll gólfefni skulu 

framkvæmd af iðnaðarmönnum með viðeigandi iðnréttindi á því sérsviði sem heyrir undir 

einstök gólfefni. Við alla vinnu skal farið eftir leiðbeiningum framleiðanda varðandi 

undirbúning og framkvæmd. Gerð og stærð gólfefna sem notuð verða er til viðmiðunar. 

Litaval gólfefna skal bera undir hönnuð til samþykkis.  

Gólf og stigi í móttöku, setustofu og  veitingasal og skrifstofu hótelstjóra og 

starfsmannainngangur verða lögð flísum með hljóðdúk á setustofu. Gistiherbergi og herbergi 

næturvarðar verða lögð parketi með hjóðvarnardúk, herbergisgangar að gistingum verða 

teppalagðir, Eldhús, línherbergi, skrifstofa hótelssjtóra og   starfsmannaaðstaða  verð lögð 

Topp 4000  epoxy gólfefni.   

Við frágang gólfa skal fara eftir verklýsingum framleiðeinda efnanna sem notuð verða og 

jafnframt skal viðhafa góð og fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að uppfylla staðla, lög og 

reglugerðir.  

Allt gólfefni skal lagt af lærðum iðnaðarmönnum á þeim fagsviðum sem heyra undir 

viðeigandi gólfefni. Áður en gólfefni eru lögð skulu gólf yfirfarin og lagfærð sé þess þörf. 

Allar ójöfnur skulu hreinsaðar af yfirborði, gólf rykbundin með einni yfirferð af málningu sé 

þess talin þörf.  Hafa skal samráð við eftirlitsmann um val á málningu. Innifalið í 

einingarverðum gólfefna skulu vera viðgerðir og eða flotun gólfa sé það mat verktaka og eða 

eftirlitsmanns verkkaupa að þess sé þörf. Jafna skal út mismunandi gólfhæðir þar sem ólík 

gólfefni mætast þannig að ekki finnist munur á misþykkum gólfefnum og skulu samskeyti 

efna ávallt vera undir miðju hurðablaði þar sem hurðir eru. Nota má önnur efni en fram koma 

í verklýsingum og magnskrá séu þau sambærileg og samþykkt af verkkaupa. Vanti uppá 

verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. 

Magntala er útskýrð undir hverjum lið fyrir sig. Almennt gildir að í einingaverðum skal 

vera innifalið allt efni og öll vinna, sem þarf til að fullgera hvern verkþátt, þ.m.t. spartl, 

lím o.fl. 

5.5.1  Flísalögn    
Gólf móttöku,setustofu veitingasal, stiga úr móttökurými, skrifstofa hótelstjóra og 

starfsmannainngangur skulu flísalögð eins og sýnt er á teikningum.Flísaleggja skal ca 70.mm 

upp á veggi. Fyrir flísalögnina skal hreinsa gólfið og skafa burt örður og ójöfnur og líma niður 
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hljóðeinangrandi dúk a.m.k 20dB á efri hæð á neðri hæð í móttöku og setustofu er innsteyptur 

gólfhiti án hljóðeinangrunardúks.  

Flísarnar eiga að vera sléttar og réttar. Flísarnar mega ekki vera undnar eða hafa ójöfnur, 

rispur eða blöðrur á flötum. Flísalögnina skal vinna í hvívetna skv. leiðbeiningum 

framleiðanda, meðfylgjandi verklýsingu og góðum og faglegum vinnubrögðum. Flísar í 

stigaþrep og pall í móttökurými skal leggja með þurrlögun í skúffur þrepa og stigapalls þannig 

að efri brún flísa nemi í plani við útbrúnir þrepanna /pallsins. Flísar á gólf og veggi/sökkla  

skal líma með vatnsþolnu lími, tegund skv. fyrirmælum framleiðanda. Niðurröðun flísa skal 

að öllu jöfnu vera í samræmi við teikningar  en þó skal bera endanlega niðurröðun þeirra 

undir eftirlitsmann. Fúga skal vera 2mm. Litur fúgu skal vera ljósdrappaður beige. Við fúgun 

skal flísalögn vera vel hörnuð og fúgan hrein. Þenslufúgur skulu kíttaðar í sama lit og 

sementsfúgan. Við kíttun skal nota límband til varnar því að kítti fari út á flísarnar og að 

kíttunin verði ójöfn. Bil milli flísa á þenslufúgum, s.s í kverkum, út og innhornum, við 

aðliggjandi glugga/hurða og aðlægra gólfefna skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda 

flísanna. Sýnilegir kantar skorinna flísa skulu skornar þannig að skornar brúnir séu beinar 

með mýktri brún.                     

Verja skal flísalagt yfirborð á byggingartíma. Setja skal stál U skúffu undir og út á flísar við 

aðliggjandi gólfefni annarrar gerðar. Litur og gerð flísa: Viðmiðun er flís 43232 600x600mm 

og 300x600 litur ljósdrapp. Framleiðandi er Agrob Buchtal. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Mælieining gólfflísa eru fermetrar (m2) mælt af teikningum 

Einingarverð skal innihalda allan kostnað við vinnu og efni, undirbúning gólfs undir lögn, s.s 

afréttingu og aðlögun gólfhæðar að viðtakandi gólfefnum. Hljóðdúkur þar sem við á, 

vatnsfráhrindandi þéttikvoða á álagssvæði, lögn og lím, fúga og fúgun., og allur annar 

frágangur og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. Magntala er m2 fullfrágengins 

flatar.  

 

5.5.2 Harðparket með hljóðdúk. 
PARKET 

 

Leggja skal á gólf gistiherbergja og herbergi næturvarðar fljótandi plast parket af gerðinni 

Quick step Largo LPU 1283 eða sambærilegt. Plastparket er stamt og fasað natur eikarlíki. 

Undir parket skal leggja Timbermate 3,6 mm hljóðeinangrandi undirlag eða sambærilegt sem 

dempar hljóð um 24 db. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðenda við parketlögn. Við veggi 

skal setja tilheyrandi með eikaráferð. Gólf sem skulu parketlögð eru sýnd á teikningum 

hönnuðar  

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Gólf er mælt í fermetrum (m2).  Í verði verkliðar skal 

innifalið allt efni og vinna sem þarf til   að fullgera verkþátt þ.m.t. viðgerðir misfellna í gólfi, 

slípun og grunnun.  Einingarverð skal innihalda allan kostnað aðfanga s.s vinnu, efni, 

undirbúning gólfs undir niðurlögn, aðlögun að felliþröskuldi, undirlag, vinna og gólflistar, 

samkvæmt verklýsingum og teikningum frágang og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verklið.  
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 Magntala er m2 fullfrágengins flatar.  

 5.5.3   Epoxy gólfhúð  
Gólf í eldhúsi, snyrtingu starfsmanna línherbergi,inntaksrými, geymsluherbergi og kaffistofa 

skal lagt út með Epoxy gólefni þykkt  5mm, (td Topp 4000 eða sambærilegt)  

Við frágang gólfa skal fara eftir verklýsingum framleiðeiðenda efnanna sem notuð verða  

jafnframt skal viðhafa góð og fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að uppfylla staðla, lög og 

reglugerðir.  

Gólfefnið skal vera fúgulaust, mikilvægt er að rétt sé staðið að undirbúningi ,niðurlögn og 

frágangi gólfefnisins þannig að líftími þess verði hámarkaður, Fylgja skal fyrirmælum 

framleiðanda efnisins.  

Allt gólfefni skal lagt af fagmönnum. Áður en gólfefni eru lögð skulu gólf yfirfarin og 

lagfærð sé þess þörf. Allar ójöfnur skulu hreinsaðar af yfirborði og viðgerð þ.m.t misbrúnir, 

los og/eða sprungur í steypunni. Hafa skal samráð við eftirlitsmann um val á viðgerðarefnum 

og endanlegum gólfefnum.  Innifalið í einingarverðum gólfefna skulu vera viðgerðir og eða 

flotun gólfa sé það mat verktaka og  eftirlitsmanns verkkaupa að þess sé þörf. Jafna skal út 

mismunandi gólfhæðir. Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá séu 

þau sambærileg og samþykkt af verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni 

og tæki sem verkkaupi samþykkir. 

Gólfefnið skal lagt í húlkýl ca 70.mm upp á aðlæga veggi.  

ATH Áður en niðurlögn gólfefnis hefst skal eftirfarandi vera tryggt. 

Undirlag skal vera yfir 25 N/mm2 að brotstyrk að öðrum kosti þarf að styrkja það með epoxy 

vætingu "impregneringu" Að hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags. Að lofthiti sé 

meiri en 18°C við gólf meðan á lögn stendur. 

Brenna skal sementshúð af gólfum með þynntri saltsýru og skola síðan vandlega með vatni. 

Litur: gólfefnis ljósdrappað (Beige).  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Gólf er mælt í fermetrum (m2).  Einingarverð skal innifela 

öll aðföng s.st efn, vinna, viðgerðir misfellna í gólfi, slípun og grunnun.  gólfefni uppá veggi 

eru ekki magntekin sérstaklega og skulu vera innifalin í einingarverði. Magntala er m2 

fullfrágengins flatar.  

 

5.5.4 Gólfteppi á göngum  
Gólf í göngum að gistiherbergjum verða lögð stigahúsateppum með hljóðdempunarundirlagi. 

Undirlag þarf að vera vel slétt til að góð áferð náist. Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda 

valins efnis til hins ýtrasta. 1. Vanda skal undirbúning og hreinsun eins og kostur er. Það er 

forsenda þess að góður árangur náist. Gólfteppi skulu uppfylla kröfu um a.m.k 24dB 

hljóðdempun. Tegund á gólfteppi ASTERIX- 2550 091, 1100.gr./m2. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Mælieining gólfflatar er fermetrar (m2) Samskeytalisti 

milli gólfefna er ekki magntekin sér og skal innifalinn í einingarverði.  Einingarverð skal 

innifela öll aðföng þ.m.t vinnu, efni, undirbúning gólfs undir lögn, frágang og allt annað sem 
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þarf til að fullgera þennan verklið þ.a. gólfið sé tilbúið til notkunar. Magntala er m2 

fullfrágengins flatar.  

 

5.6 innihurðir, gluggar og hurðaeiningar 
 

5.6.0 INNIHURÐIR . 
 

Almenn atriði  

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

vafaatriði. Það er alfarið á ábyrgð verktaka að sannreyna öll mál á teikningum og bera saman 

við reyndar mál á staðnum og sannreyna að mál gangi upp áður en smíði nýrra hurða og 

tilheyrandi búnaðar utan um hurðar hefst.  

Allar innihurðar skal miða við að átak til  að opna hurð sé mest 25 N á handfangi og mesti 

þrýstingur eða tog ekki yfir 40 N. Hindrunarlaus umferðarbreidd (umferðarmál) mælist með 

hurðarblað 90° opið frá mótlægum karmi að hurðarblaði. Allar innihurðar skulu útbúnar með 

felliþröskuldi af vandaðri gerð. 

 

Innihurðakarmar 

Karmar skulu vera spónlagðir og kantlímdir með ljósri eik. Þá skal 

festa vandlega þannig að ekki séu líkur á að þeir losni. 

Innihurðablöð 

Hurðablöð skulu vera spónlögð. Litur ljós eikarspónn. Líming er háð samþykki 

verkkaupa. Allir hurðarkantar skulu einnig vera kantlímdir og spónlagðir í sama lit og 

hurðarblöð. Lamir skulu vera ryðfríar með mattri áferð, þ.e. burstað stál. Lamir skulu vera 

þrjár til fjórar eftir stærð hurðar, t.d. ASSA 4” eða samsvarandi. Skrúfur skulu vera úr sama 

efni og 

lamir. Lamir skal smyrja með vatnsfrírri feiti áður en hengslað er. 

Á allar hurðir aðrar en rennihurðir skal setja vandaðar hurðaskrár með cylinderlæsingum 

og cylindra af gerðinni ASSA og skulu lyklar falla í höfuðlyklakerfi. Engin flóttaleið má 

vera læsanleg. Forstykki í hurðaskrám skulu hafa sömu áferð og lamir og handföng. 

Handföng skulu vera af gerðinni Ruko, eða sambærileg. 

Á salernishurðum skal setja snyrtiherbergjalæsingu og skal hún sýna rautt þegar hurðin er 

læst. Húnar skulu vera af vandaðri gerð, Ruko eða samsvarandi. Tegund og staðsetning 

hurðastoppara er háð samþykki verkkaupa og skulu hurðastopparar vera við hverja hurð. 

Á allar rennihurðir skal koma handfang af gerðinni Ruko 25 x 300 eða sambærilegt. Gera skal 

ráð fyrir rennihurðabraut ásamt íhlutum og klemmustýringu neðan á hurð við hverja 

rennihurð. Hurðarskrá rennihurða skal vera af gerðinni Abloy 4249 eða sambærilegt. Á 

rennihurðum skal læsing vera blinduð, með möguleika á að setja læsingu seinna meir. Í rifur 

milli karms og veggjar skal troða tróði og loka með lista. 

Eldavarnahurðir úr timbri skulu uppfylla kröfur Mannvirkjastofnunnar um slíkar hurðir. 

Um er að ræða EI2-30Sm hurðir, sbr. innihurðaskrá. 

Skellilistar Skellilistar skulu vera úr áli. 

Þéttilistar Þéttilista skal setja í öll föls. 

Þétting undir hurðir Felliþröskulda skal setja undir hurðir . 

 

5.6.1 Innihurðar EI CS30  
EI CS30 Innihurðar skal setja í gistirými beggja hæða alls 36 stk, auk herbergi næturvarðar á 

annarri hæð og hurðir í herbergisgöngum 1 og 2,hæðar alls 39 stk. Smíði skal miða við kröfu 
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algildrar hönnunar um hindrunalaust aðgengi sbr 6.4.3 Brg 112/2012 breidd 800mm og hæð  

2000mm.  

Þessar hurðir eru ísettar með felliþröskuldi.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er fjöldi (stk.) af fullfrágengnum hurðum og öllum 

búnaði, sem kemur fram í lýsingu, á teikningum og í hurðaskrá.  Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað við vinnu og efni, uppsetningu  og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verklið. Magntala er stk  fullfrágenginna hurða.  

5.6.2  Innihurðir  
Hurðir án brunakröfu, hefðundnar hindrunarlaus umferðarbreidd skal vera sbr 6.4.3gr Brg 

breidd 800mmx hæð 2000mm. Þessar hurðir eru ísettar með felliþröskuldi, MAGNTÖLUR / 

EININGAVERÐ: Magn er fjöldi (stk.) af fullfrágengnum hurðum og öllum búnaði, sem kemur 

fram í lýsingu, á teikningum og í hurðaskrá.  Einingarverð skal innihalda allan kostnað við 

vinnu og efni, uppsetningu  og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið..  Magntala 

er stk  fullfrágenginna hurða.  

 

5.6.3  Rennihurðir  
Rennihurð utan á vegg í veitingasal og setustofu  eru án brunakröfu hurðarfleki skal hafa 

hindranalaust aðgengi sbr 6.4.3gr Brg breidd 800 * hæð 2000.   Þessar hurðir eru án 

þröskulda, en eru með stýringu.  Rennihurð skal fylgja uppsettur og fullfrágenginn 

utanáliggjandi búnaður braut sem stýrir hurðinni.  MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er 

fjöldi (stk.) af fullfrágengnum hurðum og öllum búnaði, sem kemur fram í lýsingu. 

Einingarverð skal innifela allan kostnað vegna vinnu, efnis, annars búnaðar ,  og  frágangs 

sem þarf til að fullgera þennan verklið. Magntala er stk  fullfrágenginna hurða.  

5.6.4 Lökkun glugga og hurðakarma þrifaumferð 
Gera skal við skemmdir í gluggum og hurðum.  Glugga og hurðakarma skal léttslípa og lakka 

eina umferð með sama efni og er á gluggum/hurðum.  Litur og glansáferð sama og núverandi.    

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntala er heild fyrir hurðarkarma, gluggakarma 

og pósta. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu og efni, vélar og palla, frágang og 

allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

5.6.5  Sólbekkir  
Almennt Sólbekkir Sólbekkir skulu vera harðplastlagðir hvítir  með rúnnaðan framkant. 

a.m.k 20mm þykkir og þola mikið rakaálag.  Sólbekkir skulu ná a.m.k að frambrún ofna. 

Sólbekkir skulu festast tryggilega við stein  með polýúreþan kítti að framanverðu og við 

gluggakarm að innanverðu.    

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntölur eru lengdarmetrar (lm), mælt af teikningum.  

Einingarverð skal innihalda öll aðföng m.a ( vinnu, efni, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera þennan verklið). Magntala er lm  fullfrágengins flatar. 

5.6.6  Stigahandrið  
 

Almenn atriði  

 

Verkið felur í sér að leggja til og smíða skv verklýsingu og teikningu hönnuðar. 

 

Stigahandrið úr öryggisgleri á stiga sem tengir móttökusal og veitingasal á jarðhæð og 

setustofu á 2,hæð sem gengur áfram eftir gólfbrún 2.hæðar og tengist aðlægum veggjum. 
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Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll 

vafaatriði. 

 

 

 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.   

 

 

Öryggisgler í handriðshliðar skal velja skv leiðbeiningablaði Rb nr 31.121.3 „Val glergerða 

fyirir húsnæði sem almenningur hefur aðgengi að.“ 

 

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.  

 

Smíða skal handrið úr 6 - 8mm flatstáli. Bil milli í stálramma, milli framstigs og neðri brúnar 

handriðs verður 86.mm.Stigaþrep skal smíða með kant sem þrengir op í uppstigi milli þrepa í 

86mm sjá sérteikningu. Allar suður skulu slípaðar og allt stálvirki að lokum lakkað litur skv 

vali hönnuðar.  Gæta skal að engar skarpar brúnir myndist sem ollið gætu slysum á höndum.  

Gæta skal þess að bil milli rima fari aldrei yfir 89mm.  

 

galvanhúðun skal fara fram eftir að allri smíði, borun og beygingu stálhlutanna er lokið. 

 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magntölur eru lengdarmeter (lm), mælt af teikningum.  

Einingarverð skal innihalda allan kostnað við vinnu og efni, frágang og allt annað sem þarf 

til að fullgera þennan verklið. Magntala er lm  fullfrágengins flatar 

5.6.7 LYFTA 
Verktaki skal útvega og setja upp hraðastýrða vélarhúslausa víralyftu í móttökurými sem nær 

á milli 1, og 2. hæðar þannig að lyftihæð er um það bil 6m. Tegund Mono Space 500 frá Kone 

eða sambærileg. 

 

Notkunarsvið er fólkslyfta, sem skal nýtast vel fyrir hjólastóla og sjúkrabörur. Lyftan verði 

með gírlausum mótor, góðri afkastagetu og mikilli stöðvunarnákvæmni. Lyftuframleiðandi 

útvegar ljós, neyðarlýsingu og kveikingu tengdri hurðaopnun. Hurðaveggur og hurðablöð 

skulu vera úr ryðfríu burstuðu stáli. 

Hliðarveggir lyftu skulu vera klæddir með harðplasti í ljósum lit. Spegill skal vera á vegg ofan 

við og gegnt hnappatöflu. Handlisti úr ryðfríu stáli skal vera gegnt hnappatöflu. Gólf skal taka 

mið af flísum á gólfi hæðanna. Allur lyftubúnaður skal uppfylla lyftustaðal EN 81-20, 

standast kröfur vinnueftirlits ríkisins og vera útfærður samkvæmt reglugerð um búnað, rekstur 

og eftirlit með lyftum og lyftubúnaði, Stjórnartíðindi nr. 54/1995 

Helstu upplýsingar 

Gerð : Víraupphengd fólkslyfta, gerð MonoSpace sem ekki þarfnast 

sérstaks vélarrýmis, útbúin KONE hraðastýringu. 

Staðall : ÍST EN81-20 

Fjöldi í grúppu : 1 

Stjórnkerfi : Niðursöfnun 

Hraði : 1,0 m/s 
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Burðargeta : 1000 kg 

Antal stop : 2 

Fjöldi hurða á hæðum : 2 

Lyftugöng 

Breidd : 1600 mm 

Dýpt : 2500 mm 

Ferðahæð : 3,0 m 

Gryfjudýpt : 1100 mm 

Öryggisyfirhæð : 3500 mm 

Lyftuklefi 

Klefagerð : Klefi með einum inngangi 

Breidd x Dýpt : 1100 mm x 2100 mm 

Hæð : 2200 mm 

Innrétting : 13021 Cool Vintage 

Hurðir á hæðum 

Hurðaopnun : Hliðaropnun 

Breidd : 900 mm 

Hæð : 2100 mm 

Lokun hurðaropa : Full lokun (Full Front) 

Gerð stjórnskáps : Stjórnskápur á huðarkarmi 

Staðsetning stjórnskáps : Efsta hæð 

 

Magntala er heild. Innifalið skal vera öll vinna og allt efni til að ljúka verkþættinum. 
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7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 

7.0.0 Timburklæðning, þakfrágangur, gluggar og hurðar 
 

Almennt 

Verktaki skal leggja til og setja upp alla glugga og útihurðir samkvæmt teikningum 

hönnuðar og sjá um alla ísetningu, festingar og fullnaðarfrágang þeirra að utanverðu og einnig 

að innan (þéttingar). Hann skal taka öll mál sjálfur áður en gluggar eða hurðir eru pantaðar, og 

bera ábyrgð á þeim. Sérstaklega skal athugað hvort op eru hornrétt og hliðar þeirra lóðréttar 

eða láréttar. 

 

Hurðir, glugga og gler skal hanna í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. Verktaki skal leggja 

fram framleiðsluteikningar af öllum gluggum og huðum til yfirferðar ásamt 

burðarþolsútreikningum og leggja inn til (burðarþolshönnuðar byggingarinnar) til samþykktar. 

Verktaki leggur síðan áritaðar teikningar sínar inn til byggingafulltrúa. 

Leita skal samþykkis eftirlitsmanna verkkaupa og hönnuðar um allt efni áður en pöntun er 

gerð. Verktaki skal frá upphafi verja alla glugga- og hurðarkarma og gler fyrir skemmdum 

vegna síðari framkvæmda, með því að klæða þá af. 

 

Gluggagerðir í gistirýmum,skrifstofu og starsmannaaðstöðu eru ál/trégluggar, Gluggar í 

móttöku eru sjálfberandi gluggakerfisveggir. Hurðir eru álhurðir í álkarmi. 

 

Gluggar og hurðir skulu vera CE merkt ÍST EN 14351-1 þeim skal fylgja yfirlýsing um 

nothæfi dop (declaration of performance).  

Álagsforsendur fyrir glugga og hurðir ásamt tilheyrandi festingum, skulu vera í 
samræmi við ÍST EN 1991 – 1 – 4: General actions – Wind actions.  

Grunngildi vindálags skal vera 2,1 kN/m2 sem skal margfaldað viðeigandi form og 
álagsstuðlum sem verktaki skal sýna fram á með útreikningum að séu uppfylltir. 
Formbreyting á gluggakörmum skal vera í samræmi við flokk A í byggingarreglugerð. 
Formbreyting á gleri skal ekki vera meiri en L/150 þar sem L er styttri haflengd rúðu. 

Slagregnsþéttleiki skal vera meiri eða jafn 1100Pa 

Varmaeinangrun glugga og hurða skal vera 2,0 W/m2K eða minni. 

Hljóðeinangrun skal vera skv IST 45:2016 flokkur C 

 
Gluggar eru tvenns konar ál /trégluggar í gistirými,starfsmannaaðstöðu,skrifstofu og eldhús. 

Hins vegar álgluggaveggir í móttökurými að sunnan og norðanverðu við inngang í húsið 

Hurðir eru álhurðar í álkörmum. Glugga og hurðakerfi skal vera með rofinni kuldabrú, vera 

loftræst, og þerrileið tryggð (drenering)  

 

7.1 Gluggar og útihurðir 
 

7.1.1 Ál/trégluggar 
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Gluggakerfið skal vera glerjað utan frá og vera þrýstiglerjað. Kerfið skal vera loftræst og 

“drenerað”  með rofinni kuldabrú, þ.e. að ál skal aldrei vera órofið milli heitra og kaldra 

svæða. Glerjunarborðar skulu vera gúmmíborðar og falla í rauf í állistum.  

Nota skal staðlað gluggakerfi frá viðurkenndum framleiðanda, framleitt af sama aðila, þ.e. tré 

og ál og skal framleiðslan hafa staðist allar kröfur til CE merkingar við prófanir hjá 

Nýsköpunarmiðstöð.  

Ál skal vera með innbrenndum lit, skv vali hönnuðar. 

 

Ef gluggakerfið krefst öðruvísi frágangs en sýndur er á sérteikningum hönnuðar, skal verktaki 

bera öll frávik undir verkkaupa og kosta þær breytingar sem gera þarf á verkteikningum. 

Slíkur kostnaður skal innifalinn í einingarverði glugga. 

Gluggakarmar og póstar 

Gluggar skulu vera úr gagnvarinni furu með B gagnvörn sem er olíugagnvörn, sem er 
framkvæmd á tilsniðnum gluggastykkjum. Gagnvarnarefnið skal ganga 6mm inn í 
rysjuna og 50mm inn í endatréð. Glugga og póstastykki eru grópuð í sæti um 2/3 
þykktar sinnar. Nota skal þéttikítti við allar gluggasamsetningar. Gluggi skal málaður í 
hvítum lit. Öll gluggaskeyti skal skrúfa saman með galv. Skrúfum 

   

Ísetning og frágangur  

Gluggar eru settir í eftir á. Þétta skal að körmum með aerofillistum (þéttipylsum) og urethan 

kítti bæði að innan og utan, tróð skal vera tjöruhampur eða steinull. Þar sem gluggar koma í 

múrhúðaðan vegg skal að utanverðu koma fyrir álþynnu sem klemmist undir glerlista til 

hlífðar kíttistaumi. Kíttistaumur að innanverðu verður sýnilegur og skal þess gætt að hann sé 

jafn og frágangur fallegur, samræma þarf lokafrágang vð viðgerðir kringum glugga 

 

 

Opnanleg fög skulu vera úr áli af viðurkenndri staðlaðri gerð. Þau skulu vera úr álprófílum 

með slitinni kuldabrú, glerjuð utanfrá. Lamir á fögum skulu vera ryðfríar og innfelldar í hlið 

glugganna og með viðnámsbremsu. Opnanleg fög skulu hafa handfang í miðju sem læsir og 

opnar með snúningi um 90°. Opnun skal vera takmörkuð við um 9 cm, með öryggi sem 

mögulegt er að taka af til að opna betur. Einnig skal vera möguleiki á næturopnun, þ.e. að 

glugginn læsist við um 1 cm rifu.  

Magntölur – Einingarverð 

Magn er mælt í stk einingarverð skal miða við fullfrágengið verk, þ.m.t efni og vinna við 
uppsetningu, allur frágangur, fög í gluggum og allur búnaður. Sbr þó glerjun sem er 
magntekin sérstaklega. 

 

7.1.2 Útihurðir  
Hurðir og karmar skal vera CE vottað og af viðurkenndri og staðlaðri gerð úr áli með 

innbrenndum lit skv vali hönnuðar. tegund Schuco eða sambærilegt. Útihurðir skulu vera  

með rofinni kuldabrú og tryggri þerrileið (drenering). 

  

Búnaður  

Handföng skulu vera úr sívölu, ryðfríu, burstuðu stáli D line eða sambærilegt. Hurðastoppara 

skal festa í vegg og stétt þar sem við á, þeir skulu vera úr ryðfríu stáli af vandaðri gerð og geta 

haldið hurðinni í opinni stillingu. Skrár skulu vera af ASSA gerð eða sambærilegt. 

Hurðarpumpur skulu vera með stillanlegu átaki, í sama lit og hurðir. 
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Sjálfvirkur opnunarbúnaður Á forstofuhurðar í móttökurými í álgluggaveggjum skal setja 

sjálfvirkan opnunarbúnað t.d rafdrifna rafmagnspumpu af gerðinni GEZE TSA150, með sleða 

fyrir innopnun Olnbogarofi að innanverðu GEZE, Ryðfrír GE-114077 

Í hurðarskrá þarf að blinda hurðarkólfinn, en fyrir læsingarkólfinn þarf að 

útfæra slúttjárnið með rafmagnslæsingu 24v DC Til að komast inn er notast við lykilrofabox 

sem er í lyklakerfi hússins. Lykli er stungið inn, snúið og þá opnast hurð sjálfvirkt. 

 

 

Ísetning  
Allar festingar skulu vera úr áli, ryðfríu stáli eða öðru ryðfríu efni frá framleiðanda glugga og 

hurða.  

Öll úrtök, boranir og fræsingar fyrir festingum skulu vera nákvæmnisvinna og skal styrkja þar 

sem við á með plöturæmum.  

 

Magntala er stk sundurliðað eftir tegund í tilboðsskrá og teikningum hönnuðar, hurðar í 

móttökukjarna skulu útbúnar með rafdrifnum opnunarbúnaði skv verklysingu og   

meðfylgjandi teikningum hönnuðar. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna til að ljúka 

verkþættinum. 

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk, þar með talið búnaður, uppsetning og 
allur frágangur. Glerjun er þó magntekin sérstaklega.  

  

7.1.3 Álgluggaveggir  

 

Álgluggafontur samanstendur af sjálfberandi álkerfisvegg og rafdrifnum útihurðum 
Gluggakerfið sjálft og rafdrifnar útihurðir eru aðskildar um steyptan inngang en skulu 
þó vera í sama palni sem koma sem sjálfstæðir fullbúnir útveggir að norðan og 
sunnanverðu við inngang sem skulu vera úr sérstyrktum álprófílum, verktaki skal leggja 
fyrir eftirlitsmann verkkaupa útreikning á burðarhæfi prófíla.  
Frágangur gluggakerfisins við innganga við timburklæðningar er sýndur á teikningum 

hönnuðar. Notkun festifrauðs til ísetningar hurða og eða glugga er óheimil. 

Allar festingar, þéttingar og annað sem til þarf við ísetningu og frágang glugga og hurða skal 

vanda sérstaklega. Verktaki skal sjá um allar festingar, ísetningu og annan frágang hurða og 

glugga. Hann skal útfæra festingarnar og fá samþykki eftirlitsmanns  fyrir þeim, áður en smíði 

hefst. Stálstyrkingar skulu vera úr heitgalvanhúðuðu stáli. 

Festingar skulu ekki vera sýnilegar og því ekki leyfilegt að festa í gegnum karma. Karmarnir 

festist í stein með áskrúfuðum vinklum og múrboltum í stein.  

Fúgur milli karma og veggja skal fylla eins og sýnt er á teikningum – kítti, þéttipulsa,  

tróð þéttipulsa og kítti. 

 

Við frágang glugga í viðkomandi vegg skal koma fyrir samlokum úr 2 mm áli samlitu 

gluggakerfi með álímdri 25 mm styrodur plasteinangrun og glerjunarlista, t.d. Roofmate eða 

sambærilegu. Samlokuna skal klemma inn í gluggafalsið á móti glerinu yfir 

fúguna og út á veggflötinn. Í hverri samloku skal koma fyrir plastglerjunarlistum sem 

klemmast í gluggafals viðkomandi glugga. Einnig skal á hæðarskilum  koma slíkum 

samlokum fyrir klemmdum milli gluggaeininga í gluggafrontum efri og neðri hæðar 
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Magntala er stk gluggaveggja án inngangshurða sem eru magnteknar í lið 7.1.2 Innifalið skal 

vera allt efni og öll vinna til að ljúka verkþættinum, sbr þó glerjun þeirra sem er magntekin 

sérstaklega. 

 

7.2 Gler 

 

7.2.1 Einangrunargler 

Allt gler skal vera 1.flokks tvöfalt K-gler eða sambærilegt.  gildi glers skal vera 1,4 
W/m2K. Gler skal standast sömu álagskröfur og gerðar eru til glugga.  

Lofttegundir  

Lofttegundir milli glerja skulu vera.  Brennisteinshexaflúoríð 35% SF6 + 65% Ar (Argon)                              
SF6 = Brennisteinshexaflúoríð.  Ar  = Argon  

Ísetning 

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Öll glerjun skal vera skv 
reglum gluggaframleiðanda. Verktaki og gluggaframleiðandi skulu ábyrgjast rétta 
glerjunaraðferð.  

Glerja skal að utanverðu. Algert lykilatriði er að gluggaföls þar sem gler leggst að 
mislandi ekki heldur séu öll glerföls nákvæmlega í plani.   

Verktaki skal taka öll glermál og bera ábyrgð á þeim. Glerjun og glerjunaraðferðir skal 
vera í samræmi við fyrirmæli gluggaframleiðanda  

Í bilið frá þéttiborða að efri brún trékarms skal toppfylla með viðurkenndu sýrulausu 
sílikonkítti.  

Klossun glersins skal gerð skv fyrirmælum glerframleiðanda og verkkaupa.  

Glerja skal húsið samhliða og gluggar hurðar eru sett í . Gler og glugga skal verja fyrir 
skemmdum á verktímanum með viðeigandi vörnum. 
 

Glergerð 

Allt gler í hurðir og glugga skal vera í samræmi við kröfur sbr. byggingareglugerð gr. 12.4 

(Gler í byggingum) og  8.5.2,gr (Gler) og leiðbeiningarblað  (Rb-blað) (31) 121.3 „Val 

glergerða fyrir byggingar sem almenningur hefur aðgengi að“. Samsetning örygisglers  skal 

vera þannig að tvær rúður eru samlímdar með öryggisfilmu úr plasti á milli. 

 

Magntölur – Einingarverð Magn er nettó flatarmál glers í m2  

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk, þ.m.t ísetning, þétting, frágangur og 
varnir skv teikningum og verklýsingu. 
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7.3 Einangrun og frágangur útveggja 

 

7.3.0 Almenn atriði 
Hér er átt við frágang  útveggja sem tengjast gluggaveggjum umhverfis innganga á suður og 

norðurhlið. Þessa vegghluta skal einangra og timburklæða að utan. sbr. verklýsingu þessa og 

teikningar hönnuðar.  

Allt efni skal fullnægja ákvæðum byggingareglugerðar. Að öðru leyti gilda ákvæði 

sérlýsingar. 

Allt timbur annað en lerkiklæðning skal gagnvarið skv ákvæðum D.S. 2122 B flokki. 

Undir allt timbur sem liggur fast að steypu eða stáli, skal setja asfaltpappa. Allar festingar, svo 

sem naglar, skrúfur og boltar skulu vera heitgalvanhúðaðar. Allar festingar eru innifaldar í 

verði þeirrar einingar, sem hún festir. 

Klæðninguna, leiðarana og festingar, uppkomna og fullfrágengna skal miða við 

grunnvindálag skv. ÍST 12 “Álagsforsendur við hönnun mannnvirkja” eða 2,1 kN/m². Tekið 

skal tillit til aukins álags við úthorn skv. gildandi stöðlum. 

 

Útfærsla klæðningar  

Klæðningarkerfi skal vera frá viðurkenndum framleiðanda og reynt við íslenskar aðstæður. 

Verktaki skal sjá um alla útfærslu klæðningar sem nauðsynleg er umfram útboðsteikningar og 

verklýsingu. Verktaki skal til dæmis sjá um alla burðarþols-útreikninga og skila til 

byggingarfulltrúa þeim burðarþolsteikningum sem krafist er, ásamt því að sjá um allar 

smíðateikningar sem hann telur sig þurfa umfram útboðsteikningar. 

 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og 

verklýsingu, 

þar með talið allar festingar, búnað og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti 

vísast í útboðslýsingu. 

 

7.3.1 Einangrun og burðarkerfi á steypta útveggi 
Einangrun 

Veggir eru uppsteyptir (Forsteyptir án einangrunar) þá skal einangra með 125 mm  

steinullarplötum, rúmþyngd 80 kg/m³ sem ekki þarfnast vindvarnarlags. Einangrun skal fest 

upp með stáldýflum SPIT ISO 05983 eða  sbl. Þær skal festa í gegnum einangrun og inn í 

steinsteypu með c/c 500 mm bili upp eftir plötum, 100 mm frá útbrúnum, 6 stykki í hverja 

einangrunarplötu eða 8 stk. á hvern m². 

Veggeinangrun nær niður að efri brún plötu jarðhæðar.  

Einangrun skal sníða  þétt í burðargrind klæðningar þannig að einangrun fylli út í öll rými 

þ.m.t á samskeytum en án þess að vera þvinguð.Tryggja skal a.m.k15 mm loftun milli 

einangrunar og leiðara  

Burðargrind 

Burðargrind er úr L- og T-álleiðurum fest með heitsinkhúðuðum múrboltum. Ávallt skal 
setja pappa milli festinga og steypu. Plöturnar skal festa með þar til gerðum 
álfestingum, þess skal gætt að tillit sé tekið til hitaþenslu álsins. Þéttleiki leiðara og 
festinga skal vera skv. útreikningi verktaka sbr. að ofan. Gæta skal að allri hreyfingu á 
álgrindinni. Á hvern leiðara er ein veggfestingin sett föst þ.a. skrúfur eru festar í 
hringlaga göt en allar aðrar veggfestingar eru skrúfur settar í ílöng göt þ.a. grindin geti 
hreyfst í allar áttir. Brýnt er að hafa átak á múrboltann sem best og minnst á grindinni. 
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Einingaverð: 

Innifalið í verði er steinullareinangrun, stáldýflur, állburðarkerfi fullfrágengin með öllum 

festingum og tilheyrandi frágangi þ.m.t millilegg, skörun og afskurður 

og annað sem til þarf. 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu. 

 

7.3.2 Timburklæðning : 
Hluta veggflata skal klæða lóðrétt með timbri og eru þau svæði sýnd á útlitsmyndum 

hönnuðar. Það 

skal vera bandsagað lerki 25x120mm breitt. Viðurinn skal vera 1. flokks. Það skal skrúfað 

upp á  undirkerfi úr áli eins og lýst er í verklýsingu. Setja skal tjörupappa sem millilegg milli 

álleiðara og timburklæðningar og steins og burðarkerfis sem festast í stein. Borðaklæðningin 

skal skrúfuð upp með undirsinkuðum sjálfsnittandi álskrúfum, tvær í hvert borð cc 600 mm. 

Forbora skal viðinn fyrir skrúfum og snara úr fyrir skrúfuhausnum. Snúra skal fyrir 

skrúfulínum áður en byrjað er að skrúfa til að tryggja að skrúfur verði allar í línu.Á milli 

hæðaskila skal koma fyrir eldvarnarborða sem þenst út við hita/reyk. 

Skipting klæðningar í hæðina skal ekki mynda lárétta línu og því skal 

víxla lengdum í hæðina. Fúga milli borða verði 3 mm. Sýnilegur hluti leiðara í fúgunni (milli 

borða) skal vera svartur að lit, þ.a. að hann verði sem minnstt sýnilegur. 

Flasningar 
Umhverfis glugga og hurðir, á hornum  umhverfis timburklæðningar og að aðliggjandi 

byggingarhlutum skal koma fyrir skordýraneti að neðan við sökkul og formbeygðum 

viðeigandi flasningum og áfellum sbr deiliteikningar hönnuðar. Að ofan komi dropalisti, á 

hliðum hiðarstykki og vatnsbretti að neðan og við sökkul. Efnið skal vera úr sléttu efni skv 

vali hönnuðar 1. mm, en þakkantur og vatnsbretti skulu vera 2 mm efni, litur skv vali 

hönnuðar. Flasningar þessar, bretti og áfellur eru 

samsettar úr undirstykki og yfirstykki. Undirstykki eru skrúfuð í undirliggjandi burðargrind cc 

300 

mm. Yfirstykkið skal koma þar yfir, klemmt í gluggafals og eða undir klæðningu að 

innanverðu 

og læst við undirstykki að framanverðu. 

Þar sem plötur/flasningar mætast enda í enda skal setja millilegg (laska) undir samskeytin úr 

2,0 mm efni, samskonar og klæðningin og tryggja eðlilega hreyfingu efnisins. 

Tryggja skal útloftun upp úr loftunarrýminu með 3-5 mm bili milli klæðningar og flasningar 

ofan og neðan við klæðningu. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er timburklæðning uppkomin og fullfrágengin með öllum festingum, 

flasningum og áfellum, ásamt tilheyrandi festingum þ.m.t millilegg, skörun og afskurður og 

annað sem til þarf.  

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó m²timburklæðningar, mælt af teikningu. 

 

7.3.3 MÁLUN 
 

Almennt. 

 

Hér er lýst málningarvinnu utanhúss. Hér er fyrst og fremst um að ræða steypta útveggjafleti. 
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7.3.3.1 Málun steinflata: 

 
Mála skal steinfleti með terpentínuþynnanlegri akrýlbundinni málningu í fyrri umferð og eina umferð 

með vatnsþynnanlegri akrýlbundinni málningu í seinni umferð á eftirfarandi hátt, grunnmála skal á 

undan málun:  

 

Hreinsa óhreinindi af fletinum og slípa ójöfnur af yfirborði með steini. Grunna með 

terpentínuþynnanlegri akrýlbundinni málningu. Þynna málningu 5-15% með mineralterpentínu, eftir 

þörf. Efnisnotkun um 0,17 l/m², miðað við sléttan flöt. Þurrfilmuþykkt sé 60 μ (mikron). Yfirmálun sé 

í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Mála fyrri umferð með óþynntri terpentínuþynnanlegri 

akrýlbundinni málningu. Efnisnotkun um 0,17 l/m², miðað við sléttan flöt. Þurrfilmuþykkt sé 75 μ 

(mikron), Yfirmálun sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Mála seinni umferð með óþynntri 

vatnsþynnanlegri akrýlbundinni málningu. Efnisnotkun um 0,12 l/m², miðað við sléttan flöt. 

Þurrfilmuþykkt sé um 40 - 45 μ (mikron), þannig að endanleg þurrfilmuþykkt sé a.m.k. 175 - 180 μ 

(mikron). Ekki skal mála við lægra hitastig en 5°C.  

Litur veggja að vali verkkaupa, verktaki skal gera litaprufur eftir þörfum og í framhaldi af því verður 

litur ákveðinn nánar.  

 

Magntölur – einingarverð  

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Kantar inn að gluggum og hurðum eru ekki magnteknir 

en skulu innifaldir í einingarverði.  

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk. 

 
7.3.3.2 Málun láréttra og lítt hallandi steinkanta  

 

Lárétta og lítt hallandi fleti og kanta skal mála með þéttri, teygjanlegri málningu, sem hentar til 

notkunar með þeirri málningu sem notuð er almennt á steinfleti, sbr. kafla 3.7.1.  

1. Verktaki skal hafa til reiðu upplýsingar er sýni eftirfarandi:  

• Bindiefni málningar (Polyurethan, klórgúm, copolymer emulsjón með plastefnum o.s.frv.)  

• Rakastreymismótstaða, PAM-gildi.  

• Hæfileika til að brúa sprungur. Krafist er að filma sem sett er á ósprunginn múrstrending rifni ekki 

við það að sprungur með meðalvídd 0,3 mm myndist við 0°C hita.  

• Þéttleika gegn vatnsþrýstingi.  

• Veðrunarþol.  

Verkkaupi mun síðan meta hvort hann samþykkir málningargerðina með hliðsjón af þessum 

upplýsingum.  

Verklýsing sú sem hér fer á eftir er almenns eðlis. Verktaki skal leggja fram verklýsingu framleiðanda 

og fylgja henni. Verkkaupi áskilur sér þó rétt til að gera strangari kröfur en verklýsing framleiðanda 

segir til um.  

2. Hreinsa óhreinindi af fletinum. 

3. Grunna með þeim grunni er framleiðandi krefst.  

4. Mála a.m.k. tvær umferðir samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Lokaþykkt filmu skal vera a.m.k. 

500 μ. (mikron).  

5. Á köntum skal málningin ná 25 mm niður lóðrétta flötinn, nema verkkaupi óski annars. Draga skal 

málninguna niður flötinn í hverri umferð. Sé um vatnsbretti að ræða skal málningin einnig ná 25 mm 

upp á lóðrétta kanta með glugga. Undir glugga skal þess gætt að málningin nái vel inn að tré.  

6. Ekki skal mála við lægra hitastig en 5°C.  

Magntölur – einingarverð  

Magn er nettólengd kants af hverri gerð í m.  

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk skv. verklýsingu. 
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7.3.4 Niðurfallsrör  
Niðurföll skulu vera úr áli litur Ral 9002 hvít frá Lindab eða sambærileg.  Niðurföllin eru skrúfuð 

utan á steypta veðurkápu og þar sem útveggir eru klæddir loftræstri timburklæðningu skal setja 

niðurföll innan við klæðningu. Tengja skal niðurfall við frárennslislagnir 200mm undir 

jarðvegsyfirborði.  

 

Magntölur – einingarverð  

Magn er lengdarmeter niðurfallsröra lm, mælt mælt af teikningum  

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk skv. teikningum og verklýsingu, innifalið er m.a. 

niðurfallsrör, festingar, múffur, tengingar við frárennsli, og allur frágangur. 

 

7.4 Frágangur þakplötu 
 

7.4.0 Almenn atriði. 
Þessi lýsing nær til yfirborðsfrágangs (rakavarnarlag, vatnsþéttilags og fargs) ofan á 

steyptar þakplötur og einng upp á allar lóðrétta byggingarhluta upp af þakfletinum,s.s 

kanta, veggi, stokka, loftræsingu og túður þ.m.t. einnig útloftunartúður og kverkniðurföll. 

Fyrst skal setja sem rakavarnarlag eitt lag af eldsoðnum þakpappa ofan á þakplötuna, þá 

einangrun í tveimur lögum sem mynda halla að niðurföllum. Þá glerfilt 

jarðvegsdúk, pvc dúk  malarlag og/eða hellulögn. Kanna skal þéttni vatnsvarnarlags áður en 

þakið er fergt. Allt timbur (þar sem það er) skal gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 2122 B 

flokki. Undir allt timbur, sem liggur fast að steypu, skal setja asfaltpappa. 

Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum hönnuða og framleiðenda þannig að endanlegur 

frágangur verði gallalaus. Þessa vinnu má aðeins framkvæma af reyndum iðnaðarmönnum 

sem hafa kynnt sér gögn framleiðenda til hins ýtrasta. 

 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 

þar með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru 

leyti vísast til verklýsingar. 

 

7.4.1 

frágangur þakyfirborðs (PVC). 
 

Yfirborð steyptrar þakplötu skal vera slétt og hreint áður en vinna við flötinn hefst. 

Hreinsa skal yfirborð áður en vinna hefst og blása plötuna vandlega með þrýstilofti. Jafnframt 

skal ganga úr skugga um að skemmdir og steypuhreiður séu ekki til staðar og gera við í 

samráði við eftirlitsmann ef svo ber undir. Ef nauðsynlegt þykir skal sandblása eða hreinsa 

plötuna á annan máta sem eftirlitsmaður samþykkir. Ef enn eru óhreinindi s.s. mold, 

sementsslammi, olía eða annað skal hreinsa það vandlega. Áður en lagning þakpappa hefst 

skal grunna yfirborð með tjörugrunni sem framleiðandi tjörudúks viðurkennir. Tryggja skal að 

grunnur veiti tjörudúk 100% viðloðun við þakplötu. 

 

Ofan á steypta þakplötu og yfir allan þakflötinn upp á og yfir kanta, loftstokka og önnur úrtök 

á þaki skal leggja eitt lag af þar til gerðum þakpappa, vottuðum af 

nmi, t.d. af gerðinni Icopal Base 400 P eða sambærilegum, sem rakavörn og 

öryggislag undir einangrunina og endanlegt vatnsþéttilag. Pappinn skal vera með innbyggðri 

álfolíu og skal eldsoðinn við undirlagið og upp á og yfir alla aðliggjandi veggi, kanta, úrtök 
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og aðra lóðrétta byggingarhluta. Þríkantlista  25 x 25mm úr plasteinangrun skal setja í kverkar 

til að mýkja beygjuna á pappanum. 

 

Öll samskeyti skulu yfirlöppuð um a.m.k 150 mm og brædd (eldsoðinn) saman með gasloga. 

Pappann skal leggja í veðuraðstæðum sem framleiðandi dúksins gefur upp. Einungis 

kunnáttumenn mega vinna við pappalögn og gerðar eru kröfur um vinnugæði. 

Fara skal vandlega eftir fyrirmælum framleiðanda um verklag, frágang og meðferð efnis að 

öðru leyti. 

 

Einangra skal allan þakflötinn með tveimur lögum af frauðplasteinangrun. Neðst kemur 

150mm einangrun (17 kg/m3) og þar ofan á annað 100 mm einangrunarlag (24 kg/m3). 

Einangrunin skal liggja þétt saman og samskeytum efra og neðra lags skal víxlað.  Með neðsta 

lagi einangrunarinnar skal myndaður vatnshalli með þar til gerðum 

einangrunarfleygum, að lágmarki 1:40 eða 25 mm/lm. Vanda skal þennan verklið 

sérstaklega og tryggja réttan og nægan halla að niðurföllum. Lágmarksþykkt einangrunar skal 

vera 200 mm í lágpunti en hækkar þaðan í samræmi við þakhalla. 

Einangrunina skal ávallt geyma á þurrum og öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún 

er sett upp.  

Ofan á einangraðan þakflötinn og upp eftir kanti skal leggja þar til gerðan glerfiltdúk, þyngd 

180 gr/m2, til hlífðar þakdúknum. Glerfiltdúkurinn skal klemmdur ásamt PVC þakdúknum 

við vegg með timburlista ( ath frekar festa með stálspöng) sem skrúfast í vegginn og skal 

kíttað ofan við listann.  

Öll samskeyti skulu yfirlöppuð um a.m.k 150 mm. 

 

 

Á þakhallaplani kemur fram staðsetning niðurfalla. Við niðurföll skal vera úrtak í 

þakeinangrun að niðurfallsröri, Niðurföll skulu vera rafhituð og vera t.d. af gerðinni Sita 

70mm með áföstum flangs. og skal sjóða þakdúk við dúkflipa á niðurfallsflangs.Laufrist 

kemur  yfir niðurfallið, þannig að það standi upp úr fletinum. Ristar skulu vera úr götuðu 

ryðfríu stáli. með götum 10 x 10 mm.  

Tengja skal niðurfallið í gegnum þakkant við niðurfallsrör. Þau skulu tengd út fyrir vegg í 

rörin og soðin við þausbr þó þar sem niðurföll koma innan við timburklæðningu sem skulu að 

öðru leyti frágengin eins við kverkniðurfall í þaki. Niðurfallsrörin skulu tengd 

regnvatnslögnum í jörð Jafnframt skal ganga frá götum ofar á 

kantinum sem eru örygisyfirföll. Þegar niðurfallið hefur verið tengt frárennslinu, skal þétta 

bæði úrtökin í þakkanti með þansteypu af viðurkenndri gerð. 

Á allan þakflötinn og upp á og yfir alla kanta skal leggja þar til gerðan þakdúk úr mýktu PVC 

með glertrefjakjarna sem vatnsvörn. Dúkurinn skal hafa íblöndunarefni sem gefa honum 

varmaþol, mýkt í kulda, þol gegn útfjólubláum geislum, þol gegn örverum og gera hann 

eldtefjandi. Efnið skal vera vottað af rannsóknarstofnun (nmi) og miðað við íslenskar 

aðstæður, t.d. af gerðinni Protan G 1,6 mm PVC-dúkur eða sambærilegur. 

 

Mál og frávik: 

Þykkt (mm) 1,5 +0,2/-0,15 

Þyngd (kg/m2) 1,5 

Glerfilt kjarni (g/m2) 50  

 

Efniseiginleikar : 

Kuldamýkt, brot < -30 °C skv. staðli EN 495-5:2001 

Stærðarstöðugleiki L/B + 0,1 % EN 1107-2:2001 
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Vatnsþéttleiki (10 kPa) Þétt EN 1928:2000 (A) 

Vatnsþéttleiki (150 kPa) Þétt EN 1928:2000 (B) 

Rifstyrkur > 110 N EN 12310-2:2000 

Togstyrkur > 500 N/50 mm EN 12311-2:2000 (A) 

Lenging > 180 % EN 12311-2:2000 (A) 

Skerstyrkur suðu > 450 N/50 mm EN 12317-2:2000 

Götun: Högg við +23°C > 600 mm EN 12691:2006 (A) 

Götun: Högg við -10°C < 20 mm þvermál EN 12691:2001 

Götun: Stöðugt álag > 15 kg EN 12730:2001 (A) 

Vatnsgufumótstaða sem jafngildi þykktar loftlags 20 m ISO 12572:2001 

Eiginleikar aldrað efni: 

Kuldamýkt, brot 1), 2) < -25 °C EN 495-5:2001  

1) Efni aldrað í vatni skv. NS-EN 1847 (NS 3531) í 8 vikur við 60 °C. 

2) Efni aldrað í andrúmslofti skv. NS-EN 1297 með UV geislun, hita, og vatnssprautun. 

Dúkurinn er lagður laus og er lagður upp að og uppá kanta þar sem hann er festur með 

timburlista. Áður en dúkurinn er lagður skal gætt að því að allir kantar séu jafnir og réttir. 

Þríkantlista (ca 25 x 25mm) úr plasteinangrun skal setja í kverkar til að mýkja beygjuna á 

dúknum. Niðurföll skulu vera af gerð sem framleiðandi dúks samþykkir, með innsteyptum 

dúk til samtengingar við þakdúk (samsuða) t.d. af gerðinni Sita. Þegar niðurfall hefur verið 

tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með þansteypu af viðurkenndri gerð. Rakavörn, þ.e. 

dúkurinn, skal falla þétt að niðurföllum og sjóðast við dúkflipa niðurfallsins. Öll vinna við 

frágang þakdúksins skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum. Öll samskeyti á dúknum skal 

sjóða saman með heitu lofti þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og upp á 

veggi. Eftir að dúkur hefur verið lagður skal prófa öll samskeyti hans á þann hátt að blásið er 

með lofti þvert á samskeytin og sést þá vel hvar suðan hefur ekki tekist nægjanlega vel. 

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 

Ofan á þakflötinn skal leggja út að lágmarki 50 mm þykkt malarlag. Mölin skal vera núin 

sjávarmöl með steinastærð 30-50 mm Engir steinar mega vera kantaðir eða með hvössum 

brúnum sem skemmt geta þakdúkinn. Malarlagið verður mismunandi þykkt þó lágmarksþykkt 

sé 50mm. 

 

Einingaverð: Innifalið í verði eru bæði tjörugrunnur og rakavarnarpappi með öllu 

tilheyrandi sem þar fyrir fullfrágengna rakavörn. 

fullfrágenginn einangraður, dúklagður þakflötur þ.m.t.jarðvegsfilt, kantar, túður og önnur 

úrtök. Timburlisti  til festingar á steyptan flöt ásamt öllu sem honum tilheyrir,  þríkantslista í 

kverkar, niðurkomin og fullfrágengin niðurföll með laufrist, framlengingu út úr vegg ásamt 

yfirfalli, tengd við frágengin niðurfallsrör þ.m.t þansteypa og malarlag a.m.k 50mmþykkt .  

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó m² af teikningum af útlögðum fullfrágengum þakdúk á alla þakfleti og 

kanta án skörunar. 

    

7.4.2 Þakkantar  
Innan á portveggi og ofan á skal setja 2mm álflasningar með innbrenndum lit að vali 

hönnuðar 

Að lokinni PVC þakdúkslögn skal koma fyrir þakhöttum  úr áli yfir og innan á alla kanta. 

Bæði þakpappalögnin (rakavörnin), glerfiltdúkurinn og PVC þakdúkurinn skulu ná uppá og 

yfir að útveggjabrún viðkomandi kanta. Ofan á verði kanturinn heilklæddur með 12 mm 

vatnslímdum krossvið í fullri breidd. Krossviðarklæðningin skal tryggilega fest niður með 2 



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

56 

stk. 6x80 mm reknöglum c/c 600 ofan í steypta vegginn í gegnum millilegg/tréfleyga sem 

mynda vantshallann 1:40 á kantinum inn á þakið og rétta hann af í hæð. Snara þarf úr 

krossviðnum til að hausar reknagla falli vel ofan í hann. Efst utan á vegg skal koma fyrir 

álvinkli í stærðinni 100 x 100mm c/c 600mm til festingar undir frambrún 

krossviðarklæðningar þakkantsins, sjá t.d. deili. 

 

Ofan á krossviðinn skal klæða, með álhlíf (hattur). Milli klæðningar og krossviðs skal vera 

tjörupappi. Hatturinn skal beygður og formaður í samræmi við teikningar. Hann skal vera í 

hámarks lengdum.. Ganga skal frá samskeytum á hefðbundinn hátt með laska úr 1 mm efni 

samlitu. Hatturinn skal festur á láréttan leiðara sem liggur utan á útvegg með draghnoðum, 

eins og til festingar á veggklæðningu. Að innanverðu skal festa hattinn með skrúfu inn í kant 

krossviðsins 5x20 mm c/c 600mm með gúmmí undirleggi (skífu) vegna hættu á tæringu. 

Lengd skrúfunnar skal vera 20mm. Þessar skrúfur skulu vera samlitar klæðningu. Þá skal 

klæða hlíf yfir frágenginn þakkantinn að innaverðu með sléttri álklæðningu, samskonar og 

samlitri veggklæðningu úr áli. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er hlíf ofan á alla þakkanta ásamt klæðningu innan á alla kanta, uppkomin og 

fullfrágengin með fleygum til afréttingar, tjörupappa, krossvið, og öllum festingum, 

niðurkomin  

 Magntölur: 

Magn er mælt í nettó lm þakhatta án skörunar eða afskurðar. 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 

TILBOÐSBLAÐ 
    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30, 

samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

    

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  ISK 5,100,000.00 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS  ISK 52,337,038.99 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  ISK 70,435,587.00 

    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: ISK 127,872,625.99 

    

    

    

 Staður og dagsetning:   

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala:   

    

    

 Heimilisfang:   

    

    

 Sími:   

    

    

 Bréfsími:   

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   

    

001-001 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 AÐSTAÐA, UMHVERFISMÁL OG 

JARÐVINNA     
1.1 Aðstaða og umhverfi     
1.1.1 Umhverfi, öryggi og ábyrgð  1 heild   
1.1.2 Uppsetning aðstöðu 1 heild   
1.1.3 Rekstur vinnusvæðis 1 heild   
1.1.4 Frágangur í verklok 1 heild   
1.1.5 Byggingargirðing 1 heild   

 

- Byggingargirðing í kringum 

vinnusvæðið 510 m   

 - Hlið 2 stk.   

      

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:     

      

       

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:    ISK 0 

      

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:    ISK 0 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 
 TILBOÐSSKRÁ     

NR. 
  HEITI 

VERKÞÁTTAR 
MAGN 

EININ

G 

EININGARVER

Ð 

HEILDARVER

Ð 

5 FRÁGANGUR 

INNANHÚSS     
5.1 Múrverk     
5.1.1 Léttir veggir 50 m²   
5.1.2 Múrviðgerðir í 

fræstar raufar 25 mtr   
5.1.3 Afrétting gólfa 1,677 m²    

Kafli 5.1 Múrverk 

samtals:     
5.2 Brunaþéttingar     
5.2.1 Brunaþéttingar 20 stk    

Kafli 5.2 

brunaþéttingar 

samtals:    0 

5.3 Klæðning og 

frágangur 

innveggja     
5.3.1 Sandspörtlun og 

málun veggja 2,278 m²   
5.3.2 Panelveggir á 

göngunm 

gistiherbergja 171 m²   
5.3.3 Lerkiklæðning í 

móttökukjarna 301 m²    
Kafli 5.3 

Innveggir / 

Klæðningar 

samtals:     
5.4 Frágangur lofta     
5.4.1 Niðurhengd 

kerfisloft,      
5.4.1.
1 

600x600 Gangar 
143 m²   

5.4.1.
2 

600x1200 

Gistiherbergi 685 m²   
5.4.1.
3 

600x1200 
Móttökukjarni 

34
8 m²   

5.4.2 Málun og frágangur 
lofta 

15
3 m²    

Kafli 5.4 Loft 

samtals:    0 

5.5 Gólfefni     
5.5.1 Flísalögn  369 m²   
5.5.2 Parket og hljóðdúkur 706 m²   
5.5.3 Epoxy gólfhúð 121 m²   



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

60 

5.5.4 Gólfteppi á 

göngum 138 m²    
Kafli 5.5 gólfefni 

samtals:     
5.6 Innihurðir, 

gluggar og 

hurðareiningar     
5.6.1 Innihurðar IH EI-30cs 

R´w= 32dB      
IH-01 2 stk.    
IH-02 2 stk.    
IH-03 2 stk.    
IH-04 2 stk.   

5.6.2 IH-05 2 stk.    
IH-06 2 stk.    
IH-07 2 stk.    
IH-08 2 stk.   

5.6.3 IH-09 2 stk.    
IH-10 2 stk.   

5.6.4 Lökkun glugga 
og hurðakarma 1 Heild   

5.6.5 Sólbekkir 38 stk.   
5.6.6 Stigahandrið 2 stk.   
5.6.7 Lyfta 1 stk.    

Kafli 5.6 

Innihurðir,glugga

r og hurðir 

samtals:    0 

 

KAFLI  5 - 

FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:    0 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
7.1 Gluggar og útihurðir     
7.1.1 Ál/trégluggar     
7.1.1.1 ÚG-01 32 stk   
7.1.1.2 ÚG-02 og ÚG-03 4 stk   
7.1.1.3 ÚG-04 2 stk   
7.1.2 Útihurðir     
7.1.2.2 ÚH-01 2 stk   
7.1.2.3 ÚH-02 2 stk   
7.1.2.4 ÚH-03 og ÚH-04 4 stk   
7.1.2.5 ÚH-05 og ÚH-06 4 stk   
7.1.2.6 ÚH-07 og ÚH-08 4 stk   
7.1.3 Álgluggaveggir     
7.1.3.3 Álgluggaveggur á norðurhlið 53 m2   
7.1.3.4 Álgluggaveggur á suðurhlið 53 m2    

Kafli 7.1 gluggar og útihurðir 

samtals:      
     

7.2 Gler og glerjun     
7.2.1 Einangrunargler 256 m2   
7.2.2 Glerhandrið svala 17 m2    

      
Kafli 7.2 gler og glerjun samtals:      
     

7.3 Einangrun og frágangur útveggja     
7.3.1 Einangrun og burðarkerfi á steypta 

útveggi 294 m2   
7.3.2 Timburklæðning á burðarkerfi 294 m2   
7.3.3 Málun     
7.3.3.1 Málun steinflata 867 m2   
7.3.3.2 Málun láréttra og lítt hallandi 

steinkanta 88 mtr   
7.3.4 Niðurfallsrör 131 mtr    

      
Kafli 7.2 einangrun og frágangur 

útveggja samtals:      
     

7.4 Þakfrágangur     
7.4.1 Frágangur þakyfirborðs 890 m2   
7.4.2 Þakkantar 78 mtr    

Kafli 7.3 Þakfrágangur samtals:      
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KAFLI  7 - FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:    0 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 

TILBOÐSBLAÐ 
    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30, samkvæmt 

meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

    

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  ISK 5,100,000.00 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS  ISK 64,896,988.99 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  ISK 80,806,506.50 

    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: ISK 150,803,495.49 

    

    

    

 Staður og dagsetning:   

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala:   

    

    

 Heimilisfang:   

    

    

 Sími:   

    

    

 Bréfsími:   

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   

    

001-001 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
7.1 Gluggar og útihurðir     
7.1.1 Ál/trégluggar     
7.1.1.1 ÚG-01 32 stk   
7.1.1.2 ÚG-02 og ÚG-03 4 stk   
7.1.1.3 ÚG-04 2 stk   
7.1.2 Útihurðir     
7.1.2.2 ÚH-01 2 stk   
7.1.2.3 ÚH-02 2 stk   
7.1.2.4 ÚH-03 og ÚH-04 4 stk   
7.1.2.5 ÚH-05 og ÚH-06 4 stk   
7.1.2.6 ÚH-07 og ÚH-08 4 stk   
7.1.3 Álgluggaveggir     
7.1.3.3 Álgluggaveggur á norðurhlið 53 m2   
7.1.3.4 Álgluggaveggur á suðurhlið 53 m2    

Kafli 7.1 gluggar og útihurðir samtals:      

     
7.2 Gler og glerjun     
7.2.1 Einangrunargler 256 m2   
7.2.2 Glerhandrið svala 17 m2    

      
Kafli 7.2 gler og glerjun samtals:      

     
7.3 Einangrun og frágangur útveggja     
7.3.1 Einangrun og burðarkerfi á steypta útveggi 294 m2   
7.3.2 Timburklæðning á burðarkerfi 294 m2   
7.3.3 Málun     
7.3.3.1 Málun steinflata 867 m2   
7.3.3.2 Málun láréttra og lítt hallandi steinkanta 88 mtr   
7.3.4 Niðurfallsrör 131 mtr    

      
Kafli 7.2 einangrun og frágangur 

útveggja samtals:      

     
7.4 Þakfrágangur     
7.4.1 Frágangur þakyfirborðs 890 m2   
7.4.2 Þakkantar 78 mtr    

Kafli 7.3 Þakfrágangur samtals:      
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KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    0 

      

      

      
 

Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 AÐSTAÐA, UMHVERFISMÁL 

OG JARÐVINNA     

1.1 Aðstaða og umhverfi     
1.1.1 Umhverfi, öryggi og ábyrgð  1 heild   
1.1.2 Uppsetning aðstöðu 1 heild   
1.1.3 Rekstur vinnusvæðis 1 heild   
1.1.4 Frágangur í verklok 1 heild   
1.1.5 Byggingargirðing 1 heild   

 

- Byggingargirðing í kringum 

vinnusvæðið 510 m   

 - Hlið 2 stk.   

      

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:     

      

       

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:    ISK 0 

      

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:    ISK 0 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 
 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

5 FRÁGANGUR 

INNANHÚSS     
5.1 Múrverk     
5.1.1 Léttir veggir 50 m²   
5.1.2 Múrviðgerðir í fræstar raufar 25 mtr   
5.1.3 Afrétting gólfa 1,677 m²    

Kafli 5.1 Múrverk samtals:     
5.2 Brunaþéttingar     
5.2.1 Brunaþéttingar 20 stk    

Kafli 5.2 brunaþéttingar 

samtals:    0 

5.3 Klæðning og frágangur 

innveggja     
5.3.1 Sandspörtlun og málun 

veggja 2,278 m²   
5.3.2 Panelveggir á göngunm 

gistiherbergja 171 m²   
5.3.3 Lerkiklæðning í 

móttökukjarna 301 m²    
Kafli 5.3 Innveggir / 

Klæðningar samtals:     
5.4 Frágangur lofta     
5.4.1 Niðurhengd kerfisloft,      
5.4.1.1 600x600 Gangar 143 m²   
5.4.1.2 600x1200 Gistiherbergi 685 m²   
5.4.1.3 600x1200 Móttökukjarni 348 m²   
5.4.2 Málun og frágangur lofta 153 m²    

Kafli 5.4 Loft samtals:    0 

5.5 Gólfefni     
5.5.1 Flísalögn  369 m²   
5.5.2 Parket og hljóðdúkur 706 m²   
5.5.3 Epoxy gólfhúð 121 m²   
5.5.4 Gólfteppi á göngum 138 m²    

Kafli 5.5 gólfefni samtals:     
5.6 Innihurðir, gluggar og 

hurðareiningar     
5.6.1 Innihurðar IH EI-30cs R´w= 

32dB      
IH-01 2 stk.    
IH-02 2 stk.    
IH-03 2 stk.    
IH-04 2 stk.   

5.6.2 IH-05 2 stk.    
IH-06 2 stk.    
IH-07 2 stk.    
IH-08 2 stk.   

5.6.3 IH-09 2 stk.   
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IH-10 2 stk.   

5.6.4 Lökkun glugga og 
hurðakarma 1 Heild   

5.6.5 Sólbekkir 38 stk.   
5.6.6 Stigahandrið 2 stk.   
5.6.7 Lyfta 1 stk.    

Kafli 5.6 

Innihurðir,gluggar og 

hurðir samtals:    0 

 

KAFLI  5 - FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:    0 
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Hótel Fosstún - Eyrarvegur 26-30 
 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
7.1 Gluggar og útihurðir     
7.1.1 Ál/trégluggar     
7.1.1.1 ÚG-01 32 stk   
7.1.1.2 ÚG-02 og ÚG-03 4 stk   
7.1.1.3 ÚG-04 2 stk   
7.1.2 Útihurðir     
7.1.2.2 ÚH-01 2 stk   
7.1.2.3 ÚH-02 2 stk   
7.1.2.4 ÚH-03 og ÚH-04 4 stk   
7.1.2.5 ÚH-05 og ÚH-06 4 stk   
7.1.2.6 ÚH-07 og ÚH-08 4 stk   
7.1.3 Álgluggaveggir     
7.1.3.3 Álgluggaveggur á norðurhlið 53 m2   
7.1.3.4 Álgluggaveggur á suðurhlið 53 m2    

Kafli 7.1 gluggar og útihurðir 

samtals:      
     

7.2 Gler og glerjun     
7.2.1 Einangrunargler 256 m2   
7.2.2 Glerhandrið svala 17 m2    

      
Kafli 7.2 gler og glerjun 

samtals:      
     

7.3 Einangrun og frágangur 

útveggja     
7.3.1 Einangrun og burðarkerfi á 

steypta útveggi 294 m2   
7.3.2 Timburklæðning á burðarkerfi 294 m2   
7.3.3 Málun     
7.3.3.1 Málun steinflata 867 m2   
7.3.3.2 Málun láréttra og lítt hallandi 

steinkanta 88 mtr   
7.3.4 Niðurfallsrör 131 mtr    

      
Kafli 7.2 einangrun og 

frágangur útveggja samtals:      
     

7.4 Þakfrágangur     
7.4.1 Frágangur þakyfirborðs 890 m2   
7.4.2 Þakkantar 78 mtr    

Kafli 7.3 Þakfrágangur 

samtals:      
      
      
      
KAFLI  7 - FÆRIST Á 

TILBOÐSBLAÐ:    0 
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Verkáætlun Hótel Fosstun – Frágangur utan og innanhúss 
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Viðauki E 
 
 

Ö.S. Teiknistofa 
Fundargerðir 

Hönnunarsamningur 
Frumkostnaðaráætlun 

Hönnunaráætlun 
Kostnaðaráætlun hönnunar 
Reikningar hönnunarvinnu 

Tímaskráning 
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

18.08.2017 

Fundartími 

 

14:00 

Nr. Fundar 

 

01 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

Þormóður Sveinsson       (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

23.08.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Upphaf annar – Lokaverkefni kynnt og farið yfir skipulag annar Ögmundur 

Sveinsson 

2. Fara yfir samkeppnisplandsa sem fengnir hafa verið 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Rýna nánar í 2 samkeppnistillögur þ.e. Stækkun á Hótel 

Fosstúni eða Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð 

Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

23.08.2017 

Fundartími 

 

11:30 

Nr. Fundar 

 

02 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

xx.xx.2017 

Tími næsta 

fundar 

xx:xx 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Fá samþykki fyrir verkefnisvali,  Ögmundur 

Sveinsson 

2.  

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Fara yfir skipulag annar, búa til möppukerfi, og setja upp 

BIM-líkan 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Hefja greiningar hótelsins og rýna í helstu þarfir, og hvaða 

atriði er líklegt að helst þurfi að taka á. 

Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

04.09.2017 

Fundartími 

 

13:30 

Nr. Fundar 

 

03 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Eyþór Rafn Þórhallsson  (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

Skrifstofa 3.Hæðar (Venus) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

10.09.2017 

Tími næsta 

fundar 

10:00 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Farið yfir verkefni annarinnar 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

2. Rætt um mögulegt efnisval og aðferðir 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Hvar liggja helstu flækjur byggingar varðandi burðarþol. 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

4. Ræða helstu kröfur hótelbygginga. (Brunakröfur, hljóðkröfur, 

flóttaleiðir o.s.frv.) 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Skipuleggja fund hjá Alverk ræða um byggingaraðferðir á 

nýbyggingum með svipaðar kröfur og hótelbyggingar 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Hafa samband við grandhótel eða öðru hóteli með tilbúna 

baðklefa sem hægt er að fá tilbúna á verkstað. Finna kosti og 

galla við slíka aðferð 

Ögmundur 

Sveinsson 

03. Efnisgreina þak fyrir tengibyggingu (móttöku og 

veitingakjarni. Efnis, og aðferðagreina burðaveggi. Er 

heppilegra að steypa inn eða útveggi? 

Ögmundur 

Sveinsson 
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

05.09.2017 

Fundartími 

 

xx:xx 

Nr. Fundar 

 

04 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

(Kennslustofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

XX.XX.2017 

Tími næsta 

fundar 

XX:XX 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Fara yfir skipulagsgögn Ögmundur 

Sveinsson 

2. Rýna í greiningar 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Ræða möguleika sem bæta má við þegar orðnar tillögur Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01.  Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

05.09.2017 

Fundartími 

 

14:30 

Nr. Fundar 

 

5 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson    (Hönnuður/nemandi) 

Bjarni              (Hótel Eigandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

(Kennslustofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

XX.XX.2017 

Tími næsta 

fundar 

XX:XX 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Ræða við nýja eigendur um framtíðarsýn fyrir hótelið Ögmundur 

Sveinsson 

2. Aðkoma og umhverfi (útisvæði) Ögmundur 

Sveinsson 

3. Hönnunarforsendur og lengd verktíma (Má hækka efniskostnað 

fyrir styttri verktíma (forsteyptar einingar, tilbúnir baðklefar o.s.frv. 

Ögmundur 

Sveinsson 

4. Rekstrarforsendur Ögmundur 

Sveinsson 

5. Önnur mál 

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Nauðsynlegt að koma fyrir vetingasal (Þá má t.d. gera 

hentugt útisvæði til þess að geta nýtt á sumrin.  

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Stækkun þarf helst að búa yfir möguleika B ef 

rekstrarforsendur breytast þarf með hentugri fyrirhöfn að 

vera hægt að breyta hótelherbergjum í íbúðir (hvort sem er til 

leigu eða sölu 

Ögmundur 

Sveinsson 

03. Heppilegt er að leita byggingalausna sem stytta 

byggingartíma þrátt fyrir mögulegan aukin kostnað. En þó 

ekki skipta út gæðum fyrir hraða. 

Ögmundur 

Sveinsson 

04. Skipuleggjögð vettvangsferð  
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

09.09.2017 

Fundartími 

 

08:30 

Nr. Fundar 

 

06 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson        (Hönnuður/nemandi) 

Eyþór Rafn Þórhallsson    (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

(Stofa M113) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

XX.XX.2017 

Tími næsta 

fundar 

XX:XX 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Fara yfir grunnplan verkefnis, sjá hvort einhver atriði geti orðið 

erfið eða illleysanleg burðarþolslega. 

Ögmundur 

Sveinsson 

2.  

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Rýna í hvernig milligólf á að vera yfir veitingarsal. Hafið 

virðist langt og best væri að sleppa við burðarsúlur svo svæði 

í veitingarsal skerðist ekki 

Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

11.09.2017 

Fundartími 

 

12:00 

Nr. Fundar 

 

07 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Karl Hákon Karlsson      (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

1311.2017 

Tími næsta 

fundar 

11:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Fara yfir lagna- og loftræstigreiningu Ögmundur 

Sveinsson 

2.  Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01.  Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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9 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

14.09.2017 

Fundartími 

 

13:00 

Nr. Fundar 

 

08 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson             (Hönnuður/nemandi) 

Aðalgeir Hólmsteinsson         (Ráðgjafi) 

Guðmundur Ingi Hinriksson  (Ráðgjafi) 

Fundarstaður 

Þverholt  

  

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

XX.XX.2017 

Tími næsta 

fundar 

XX:XX 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Ráleggingar um hvernig samskona mannvirki er byggt. Hvaða 

byggingarefni, hver eru forgangsatriði 

Ögmundur 

Sveinsson 

2. Fá tillögur á hvernig má útfæra stækkun hótels á sem fljótastan og 

hagkvæmasta hátt 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Ræða um baðklefaeiningar kosti og galla Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Tillaga um baðklefaeiningar getur verið mjög heppilegt þar 

sem um er að ræða stækkun á hóteli og því mikilvægt að hafa 

möguleika á að stytta tíma verkþátta á sem hagvæmasta hátt 

svo ekki sé raskað við núverandi starsemi hótelsins. Einng 

þýða einingarnar að útlit baðherbergja verði staðlaðara, sem 

er góður kostur í svona mannvirki. 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Skoða kosti þess að hafa nýbyggingar úr einingum t.d. 

forsteyptum eða Krosslímdum timbureiningum t.d. KLH 

Ögmundur 

Sveinsson 

03. Tillaga um að hafa heitt þak með torffargi. Ögmundur 

Sveinsson 
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10 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

19.09.2017 

Fundartími 

 

13:00 

Nr. Fundar 

 

09 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Karl Hákon Karlsson       (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

(Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

17.09.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Loftræsiþörf hótelherbergja (þá sérstaklega baðherbergi) Ögmundur 

Sveinsson 

2. Lagnaleiðir loftræsikerfis 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Vélræn og náttúruleg loftræsing í bland. Ögmundur 

Sveinsson 

4. Loftræsiþörf í eldhúsi og veitingasal Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Betrumbæta loftræstigreiningu. Finna heppilegri lausn á 

leiðum loftræstilagna (stytta leiðir)  

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Finna tillögu á hvernig má loftræsta eldhús. Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 

04.  Ögmundur 

Sveinsson 

05. Ný loftræsigreining unnin þann19.09.2017 unnin út frá fyrstu 

loftræsigreiningu og niðurstöðu fundar sem var unnin 

11.09.2017 

Ögmundur 

Sveinsson 

 

  



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

11 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

02.10.2017 

Fundartími 

 

09:00 

Nr. Fundar 

 

10 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Þormóður Sveinsson       (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

(Kennstustofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

XX.XX.2017 

Tími næsta 

fundar 

XX:XX 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Skoða þarfagreiningu og tillögubreytingu á skipulagi. Nýjar og 

bættar aðstöður starfsmanna s.s. Búningsherbergi, kaffistofu og 

gistiherbergi næturvarðar. 

Ögmundur 

Sveinsson 

2. Fara yfir byggingarlýsingu 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Unidbúningur aðaluppdrátta Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01.  Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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12 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

04.10.2017 

Fundartími 

 

10:50 

Nr. Fundar 

 

11 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

(Kennnslustofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

XX.XX.2017 

Tími næsta 

fundar 

10:50 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð 

1. Fara yfir grunnplan og núverandi innra skipulag hótels Ögmundur 

Sveinsson 

2. Ræða byggigngaraðferðir 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01.  Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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13 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

10.10.2017 

Fundartími 

 

00:00 

Nr. Fundar 

 

12 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Karl Hákon Karlsson       (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

1311.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Rýna í loftræsti- hitakerfis og frárennslisgreiningar Ögmundur 

Sveinsson 

2. Loftræsting lyftuhúss Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Hafa eingöngu loftunartúðu yfir lyftuhúsi Reyklúga eins og 

er á núverandi teikingu er óþarflega fyriferðamikil. 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Bætla við lagnaleiðum neysluvatns, og rýna í leiðir fyrir 

útloftun gistiherbergja. Gluggar einir og sér ekki nægjanlegt. 

Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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14 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

16.10.2017 

Fundartími 

 

00:00 

Nr. Fundar 

 

13 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Þormóður Sveinsson       (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

1311.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Aðaluppdrættir Ögmundur 

Sveinsson 

2.  Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Reyna að gera baðherbergi í algildri hönnun betri í 

gistiherbergjum 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Breyta skipulagi afreiðslubars (vinnusvæði barþjóna) á 

setustofu, skápar og vinnuborð ekki í lagi í núverandi ástandi 

Ögmundur 

Sveinsson 

03. Skoða hvort flóttasvalir séu nægjanlega stórar Ögmundur 

Sveinsson 
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15 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

25.10.2017 

Fundartími 

 

09:00 

Nr. Fundar 

 

14 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

1311.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Verkteikningar, og hlutateikningar Ögmundur 

Sveinsson 

2.  Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Finna leið til að komast í lagnaveggi gistiherbergja á sem 

hagkvæmasta máta svo hægt sé að tengja baðklefa eftir 

ísetning og komast að þeim komi upp vantamál seinna meir. 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Gera tillögu og bera undir Karl Hákon og Viggó Ögmundur 

Sveinsson 

03. Bæta uppsetning hlutateikninga f.gistiherbergi. t.d. setja 3D 

ásýnd. 

Ögmundur 

Sveinsson 
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16 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

10.11.2017 

Fundartími 

 

11:30 

Nr. Fundar 

 

15 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

1311.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Ræða frágang í kringum lagnaskagtsveggi Ögmundur 

Sveinsson 

2.  

Frágangur glugga 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Fara yfir deililausnir Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Skoða hvaða leið sé heppilegust til að hylja lagnaskögt í 

lagnaveggjum gistiherbergja, og á sama tíma brjóta upp útlit 

á göngum. 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Fjarlæga múrhúðun sem nær yfir kíttisfrágang innahúss. 

Múrhúð yrði fljótt að skemmast á svona viðkvæmum stað 

Ögmundur 

Sveinsson 

03. Bæta við yfirfalli í þakdeili, og halda áfram að fullvina deili. 

Þó má fækka deilum sem ekki krefjast svo mikilla skýringa. 

Ögmundur 

Sveinsson 
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17 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

17.11.2017 

Fundartími 

 

11:30 

Nr. Fundar 

 

16 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Viggó Magnússon           (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

Stofa V111 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

22.11.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Yfirferð deililausna,  Ögmundur 

Sveinsson 

2. Rýna í frágang loftunartúða, lagnaskakta í loftræstiveggjum, 

Frágang í kringum glugga 

Ögmundur 

Sveinsson 

3. Rýna í frágang stálstiga í móttökurými og frágang glerhandriða Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Breyta festingum á glerhandriðum, Klára frágangslausn á 

tillögu um noktkun flatstáls á enda  

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Finna út hvernig best sé að festa stiga við milligólf Ögmundur 

Sveinsson 

03. Endurskoða útloftun gistiherbergja. Núverandi tillögulausn 

lítur illa út í ásýnd, og loftræstiristar eru líklegar til að safna 

óhreinindum og drullu sem myndi kalla á mikla þrifaþörf á 

ljósmálaða útveggi. 

Ögmundur 

Sveinsson 
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18 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Hótel Fosstún 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

20.11.2017 

Fundartími 

 

08:30 

Nr. Fundar 

 

17 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Þormóður Sveinsson        (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111 ) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

27.11.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Yfirferð deililausna Ögmundur 

Sveinsson 

2. Rýna í hlutateikningar fyrir eldhúsaðstöðu, og gistiherbergi sem 

hönnuð eru með t.t. algildrar hönnunar 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

3.  Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01. Bætla frágang í kringum glerveggi, laga vatnsbretti á 

gluggadeili, og lagfæra frágang flasninga á portvegg. 

Ögmundur 

Sveinsson 

02. Lagfæra skipulag í eldhúsi Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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19 

Fundargerð 
 

Verkheiti 

Stækkun á Arctic Nature Hótel 

Eyravegur 26, 800 Selfossi 

Verkkaupi 

Háskólinn í Reykjavík 

Verknúmer 

001-001 

Fundarefni 

Megin atriði um 

efnisval og 

byggingaaðferðir 

 

Fundarritari 

 

Ögmundur 

Sveinsson 

Fundardags. 

 

24.11.2017 

Fundartími 

 

13:00 

Nr. Fundar 

 

18 

Fundarmenn 

Ögmundur Sveinsson      (Hönnuður/nemandi) 

Karl Hákon Karlsson       (Leiðbeinandi) 

 

Fundarstaður 

Háskólinn í Reykjavík 

( Stofa V111) 

Dreifing  

 

Leiðbeinendur, hönnuðir, og aðrir fundarmenn 

Dagsetning 

næsta fundar 

1311.2017 

Tími næsta 

fundar 

08:30 

 

Nr. Dagsráliðir Ábyrgð/dags. 

1. Frágangur lagnaskektar Ögmundur 

Sveinsson 

2. Útloftun gistiherbergja Ögmundur 

Sveinsson 

3. Loftræsting úr eldhúsi. Ögmundur 

Sveinsson 

4.  Ögmundur 

Sveinsson 

5.  

 

 

 

Niðurstaða fundar 

Efnisatriði 

nr. 

Verkefni Ábyrgð 

01.  Ögmundur 

Sveinsson 

02.  Ögmundur 

Sveinsson 

03.  Ögmundur 

Sveinsson 
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Verksamningur milli verkkaupa og 
hönnuðar 

 

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

 

     Verkkaupi: Hótelfélagið                                                            kt.123456-7899 

 

     Hönnuður: Ö.S. Teiknistofa                                                      kt. 251013-2890 

          

1. grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður á verkinu: 

 

Stækkun á Hótel Fosstúni. Um er að ræða tveggja hæða viðbyggingu á hóteli í tveimur 
kjörnum, annars vegar móttökukjarni og veitingasalur ásamt starfsmannaaðsöðu og 
gistiálmu fyrir 18 herbergi er á fyrstu hæð. Á annarri hæð er kaffistofa starfsfólks, 
gistiherbergi næturvarðar, setustofu og gistiherbergjaálma með 18 gistiherbergjum  

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í 
samræmi við óskir verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi 
við lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 
2012, með síðari breytingum.  Sjá t.d. gr 4.1.1 úr byggingarreglugerð ársins 2012 hér 
að neðan.  
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Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli 

Hönnuðir 

Gr. 4.1.1 

Ábyrgð og hlutverk hönnuða. 

Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um mannvirki, skulu 
gera aðal- og séruppdrætti hver á sínu sviði. 
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé 
faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um 
mannvirki og reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu 
uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum 
starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta 
ábyrgð sína. 
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við 
aðaluppdrætti og skal hann árita á uppdrætti sína síðustu dagsetningu og útgáfu 
þeirra aðaluppdrátta sem hann hefur samræmt sína hönnun við. 
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar sem leggur 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði 
laga um mannvirki og reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og 
byggingarstjóra. 
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa 
staðfestingu þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu1. 
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að 
leggja uppdrætti fyrir leyfisveitanda. 

 

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í 
samræmi við gæðahandbók sem hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi 
samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi 
þessum og skal afgreiða í samræmi við það. Verktaki og verkkaupi geta hvenær sem 
er á verktímanum boðað til verkfundar með 3ja,daga fyrirvara og rætt framgang 
samningsins. 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða hönnuði kr. 8.184.112. 

                                                 
1 Starfsábyrgðartrygging hönnuðar eyðublað fskj með samning.  
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Segi og skrifa kr: áttamilljónireitthundraðáttatíuogfjögurþúsundeitthundrað og tólf 
00/100 

 

4. grein 

Verkið verðbætist ekki 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins um 
hver mánaðarmót á samningstímanum, og lokareikning eftir að afhending verksins 
hefur farið fram og verið yfirfarin og samþykkt af verkkaupa. með því að greiða inn á 
bankareikning verktaka nr: 002510, eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga 
verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 20 dagar frá útgáfu reiknings, 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 

Lokareikningur greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og 
allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum.  

7. grein 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að 
hann efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar 
tryggingar.  Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa 
kunna ógreiddar af samningsverðinu á hvejum tíma. samkvæmt 6. gr. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af 
völdum verktaka. 

8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  9. Desember 2017 að viðurlögðum dagsektum sem 
nemi 0,25 % af samningsupphæðinni, á dag. 

10. grein 

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



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

23 

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur.  

 

Undirskriftir:                                                     Ögmundur Sveinsson fh. 
Ö.S.Teiknistofu    

                                                                               Staður og dagsetning: 

 

 

____________________________________________           

Undirskrift verkkaupa                                                                                        

 

 ____________________________________________ 

Undirskrift hönnuðar 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

1. BF LOK1010 skilalýsing 
2. Starfsábyrgðartrygging hönnuðar 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Frumkostnaðaráætlun hönnunar 
 

 
 

Tímaáætlun hönnunar 
 

 

Fyrirtæki

HR

Stig 1: Frumhönnun 2,400,000 ISK 576,000.00 ISK

BI LOK 1010

Nemi Leiðbeinandi

Ögmundur Sveinsson Viggó Magnússon

Tafla þessi sýnir áætlaða verkþætti og áætlaðan 

kostnað fyrir hvern fasa.

Verkþættir og vinnustundir

Verkþáttur Samkvæmt tilboði VSK. 24%

Stig 4: Útboðs- og verklýsingar, 

kostnaðaráætlun
750,000 ISK 180,000.00 ISK

Stig 2: 

Byggingarnefdarteikningar
1,500,000 ISK 360,000.00 ISK

Stig 3: Útboðsgögn, 

verkteikningar, deili og 

hlutateikningar

1,950,000 ISK 468,000.00 ISK

Alls 6,600,000.00 ISK 1,584,000.00 ISK

Fyrirtæki

HRViggó Magnússon

Leiðbeinandi

Áætlaðar vinnustundir

BI LOK 1010

Tafla þessi sýnir áætlaða verkþætti. Áætlaðar stundir 

fyrir hvern fasa og rauntíma.

Ögmundur Sveinsson

Nemi

Stig 1: Frumhönnun 160 310

Verkþættir og vinnustundir

RauntímarVerkþáttur

Stig 2: 

Byggingarnefdarteikningar
100 157

Stig 3: Útboðsgögn, 

verkteikningar, deili og 

hlutateikningar

130 128

Alls 530 761

Stig 4: Útboðs- og verklýsingar, 

kostnaðaráætlun
90 91

Frágangur skýrslu og 

undirbúningur á vörn verkefnis
50 75



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

25 

 
 

Hönnunaráætlun 
 

  

Lokaverkefni LOK1010 M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

Upphaf náms 

1.Staðarlota val á lokaverkefni í 

samvinnu við leiðb.

Stig 1: Frumhönnun(outline) ca 2 

vikur

Forhönnun,(scheme design) ca 4 

vikur

2.Staðarlota 

Stig 2: Aðaluppdrættir, umsókn, ca 

2 vikur

3. staðarlota 

Miðannarmat, vinna nemenda 

metin

Stig 3: Útboðsgögn, verkteikningar, 

hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur

4. staðarlota - uppgírun fyrir 

lokahlutann
Stig 4: Verklýsingar, magntaka, 

kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Frágangur skýrslu og verkefnis til 

skila ca 1 vika

Skil á verkefni

5. Staðarlota - próf - lok annar 

5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv 26.nóv-2.des 3.-9. des29.okt-4.nóv13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept 3.-9.sept 10.-16. sept 17.-23. sept 24-30.sept 1.-7. okt 8.-14. okt 15.-21. okt 22.-28. okt

Vika 45 Vika 46 Vika 47 Vika 48 Vika 49Vika 44Vika 33 Vika 34 Vika 35 Vika 36 Vika 37 Vika 38 Vika 39 Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43

Tímaáætlun frá leiðbeinendum 

Stækkun á hótel fosstúni Byrjar Endar
Áætlaðar 

vinnustundir
Rauntími

Staða 

%

Verkþáttur. M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L

BF LOK 1010 Byrjun annar

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Stig 1: Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

Gagnaöflun

Val verkefnis.

Áætlunargerð Möppukerfi

Skilgreining verkefnis.

Samningar

Revit model

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

Greining á samkeppniplandsa

Greiningar Rýmisþörf og skipulag

2.Staðarlota 

Greiningar Brunahönnun

Greiningar Loftræsting

Greiningar Lagnir

Greiningar Hljóð

Greiningar Hitakerfi

Greiningar Efnisval, gluggar, gólf,klæðningar og fl.

Orkurammi mannvirkis - Varmatapsútreikningar

Greiningar, sérstakur frágangur (eldstæði og annað)

Deilitillögur

Stig 2: Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

Afstöðumynd

Grunnmyndir

Sneiðingar

Ásýndir

3. staðarlota 

Byggingarlýsing

Skráningartafla

Útgáfa aðaluppdrátta.

Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 3: Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, 

deili. (det 2) ca 4 vikur

Grunnmyndir 1:50

Sniðmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Stigar, handrið og svalir 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 4: Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 

vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Uppsetning skýrslu og teikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Skil á verkefni

Undirbúningur fyrir vörn (uppsetning á kynningu)

5. Staðarlota - próf - lok annar 

Vika 44Vika 33 Vika 34 Vika 35 Vika 36 Vika 37 Vika 38 Vika 39 Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 45 Vika 46 Vika 47 Vika 48 Vika 49

29.okt-4.nóv13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept 3.-9.sept 10.-16. sept 17.-23. sept 24-30.sept 1.-7. okt 8.-14. okt 15.-21. okt 22.-28. okt 5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv 26.nóv-2.des 3.-9. des

Tímaáætlun og Verkáætlun unnin út frá áætlun leiðbeinenda 
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Ágúst 

 
  

Stækkun á hótel fosstúni Byrjar Endar
Áætlaðar 

vinnustundir
Rauntími

Staða 

%

Verkþáttur. 8/18/2017 12/4/2017 530 83 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

BF LOK 1010 Byrjun annar

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Stig 1: Frumhönnun(outline) ca 2 vikur 62 83

Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis. 10 8 2 2 1

Gagnaöflun 10 5 2

Val verkefnis. 10 8 1 1 1 2 3

Áætlunargerð Möppukerfi 2 6 2 2 2

Skilgreining verkefnis. 3 5 2 3

Samningar 2 5 1 1 3

Revit model 25 46 3 5 5 5 8 7 8 5

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

Greining á samkeppniplansa

Greiningar Rýmisþörf og skipulag

2.Staðarlota 

Greiningar Brunahönnun

Greiningar Loftræsting

Greiningar Lagnir

Greiningar Hljóð

Greiningar Hitakerfi

Greiningar Efnisval, gluggar, gólf,klæðningar og fl.

Orkurammi mannvirkis - Varmatapsútreikningar

Greiningar, sérstakur frágangur (eldstæði og annað)

Deilitillögur

Stig 2: Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

Afstöðumynd

Grunnmyndir

Sneiðingar

Ásýndir

3. staðarlota 

Byggingarlýsing

Skráningartafla

Útgáfa aðaluppdrátta.

Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 3: Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, 

deili. (det 2) ca 4 vikur

Grunnmyndir 1:50

Sniðmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Stigar, handrið og svalir 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 4: Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 

vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Uppsetning skýrslu og teikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Skil á verkefni

Undirbúningur fyrir vörn (uppsetning á kynningu)

5. Staðarlota - próf - lok annar 

13.-19. ágúst 20.-26. ágúst 27.ág-2. sept

Vika 33 Vika 34 Vika 35
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September 
 

 
  

Stækkun á hótel fosstúni Byrjar Endar
Áætlaðar 

vinnustundir
Rauntími

Staða 

%

Verkþáttur. 8/18/2017 12/4/2017 182 M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

BF LOK 1010 Byrjun annar

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Stig 1: Frumhönnun(outline) ca 2 vikur 72

Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

Gagnaöflun 44 8 5 5 5 5 8 8 44

Val verkefnis.

Áætlunargerð Möppukerfi

Skilgreining verkefnis.

Samningar

Revit model 28 5 5 5 5 8 28

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur 110

Greining á samkeppniplansa

Greiningar Rýmisþörf og skipulag 59 8 8 6 6 3 3 5 5 2 1 2 2 3 3 2 1 59

2.Staðarlota 

Greiningar Brunahönnun 9 3 3 3 9

Greiningar Loftræsting 10 2 3 3 2 10

Greiningar Lagnir 2 2 2

Greiningar Hljóð 4 2 2 4

Greiningar Hitakerfi 4 2 4

Greiningar Efnisval, gluggar, gólf,klæðningar og fl. 3 3 3

Orkurammi mannvirkis - Varmatapsútreikningar 4 1 1 1 1 4

Greiningar, sérstakur frágangur (eldstæði og annað) 13 5 2 2 2 2 13

Deilitillögur 2 1 1 2

Stig 2: Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

Afstöðumynd

Grunnmyndir

Sneiðingar

Ásýndir

3. staðarlota 

Byggingarlýsing

Skráningartafla

Útgáfa aðaluppdrátta.

Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 3: Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, 

deili. (det 2) ca 4 vikur

Grunnmyndir 1:50

Sniðmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Stigar, handrið og svalir 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 4: Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 

vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Uppsetning skýrslu og teikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Skil á verkefni

Undirbúningur fyrir vörn (uppsetning á kynningu)

5. Staðarlota - próf - lok annar 

17.-23. sept 24-30.sept3.-9.sept 10.-16. sept

Vika 39Vika 36 Vika 37 Vika 38
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Október 
 

 
  

Stækkun á hótel fosstúni Byrjar Endar
Áætlaðar 

vinnustundir
Rauntími

Staða 

%

Verkþáttur. 8/18/2017 12/4/2017 530 202 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

BF LOK 1010 Byrjun annar

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Stig 1: Frumhönnun(outline) ca 2 vikur 9

Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

Gagnaöflun

Val verkefnis.

Áætlunargerð Möppukerfi

Skilgreining verkefnis.

Samningar

Revit model 9 7 2 9

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur 36

Greining á samkeppniplandsa 24 8 8 8 24

Greiningar Rýmisþörf og skipulag 7 7

2.Staðarlota 5 6

Greiningar Brunahönnun

Greiningar Loftræsting

Greiningar Lagnir

Greiningar Hljóð

Greiningar Hitakerfi

Greiningar Efnisval, gluggar, gólf,klæðningar og fl.

Orkurammi mannvirkis - Varmatapsútreikningar

Greiningar, sérstakur frágangur (eldstæði og annað)

Deilitillögur

Stig 2: Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
157

Afstöðumynd 10 3 2 2 1 2 10

Grunnmyndir 61 8 8 8 8 8 8 8 5 61

Sneiðingar 6 2 2 2 6

Ásýndir 6 2 2 2 6

3. staðarlota 

Byggingarlýsing 24 8 8 8 24

Skráningartafla 16 8 8 16

Útgáfa aðaluppdrátta. 11 8 3 11

Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður. 6 3 3 6

Innra eftirlit og yfirferð gagna 17 2 2 2 1 3 2 2 3 17

Stig 3: Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, 

deili. (det 2) ca 4 vikur

Grunnmyndir 1:50

Sniðmyndir 1:50

Ásýndir 1:50

Stigar, handrið og svalir 1:20

Gluggar og hurðir 1:20

Lárétt deili

Lóðrétt deili

Innanhústeikningar 1:20

Innréttingar 1:20

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 4: Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 

vikur

Val á útboðsformi

Útboðslýsing

Verklýsing 

Magntökuskrá

Kostnaðaráætlun

Verkáætlun

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna.

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Uppsetning skýrslu og teikninga

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Skil á verkefni

Undirbúningur fyrir vörn (uppsetning á kynningu)

5. Staðarlota - próf - lok annar 

29.okt-4.nóv8.-14. okt 15.-21. okt 22.-28. okt

Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 44
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Nóvember 
 

 
  

Stækkun á hótel fosstúni Byrjar Endar
Áætlaðar 

vinnustundir
Rauntími

Staða 

%

Verkþáttur. 8/18/2017 12/4/2017 530 294 100% M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L

BF LOK 1010 Byrjun annar

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Stig 1: Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

Uppsetning, skipulag og skilgreining verkefnis.

Gagnaöflun

Val verkefnis.

Áætlunargerð Möppukerfi

Skilgreining verkefnis.

Samningar

Revit model

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

Greining á samkeppniplandsa

Greiningar Rýmisþörf og skipulag

2.Staðarlota 

Greiningar Brunahönnun

Greiningar Loftræsting

Greiningar Lagnir

Greiningar Hljóð

Greiningar Hitakerfi

Greiningar Efnisval, gluggar, gólf,klæðningar og fl.

Orkurammi mannvirkis - Varmatapsútreikningar

Greiningar, sérstakur frágangur (eldstæði og annað)

Deilitillögur

Stig 2: Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

Afstöðumynd

Grunnmyndir

Sneiðingar

Ásýndir

3. staðarlota 

Byggingarlýsing

Skráningartafla

Útgáfa aðaluppdrátta. 1

Áætlunargerð, byggingartími, kostnaður.

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Stig 3: Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, 

deili. (det 2) ca 4 vikur 128

Grunnmyndir 1:50 21 5 3 3 3 3 3 3 23

Sniðmyndir 1:50 4 1 2 2 5

Ásýndir 1:50 2 1 2 3

Stigar, handrið og svalir 1:20 8 3 2 2 7

Gluggar og hurðir 1:20 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11

Lárétt deili 18 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 22

Lóðrétt deili 10 3 2 2 2 2 2 13

Innanhústeikningar 1:20 11 1 2 2 3 3 11

Innréttingar 1:20 17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Undirbúningur útboðsgagna 11 0

Útgáfa verkteikninga, hlutateikninga 4 1 1 1 1 4

Innra eftirlit og yfirferð gagna 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Stig 4: Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 

vikur 91

Val á útboðsformi 2 1 1 2

Útboðslýsing 5 1 1 1 1 1 5

Verklýsing 44 8 8 8 5 5 2 8 44

Magntökuskrá 19 2 5 2 2 2 2 2 2 19

Kostnaðaráætlun 5 3 2 5

Verkáætlun 10 2 2 2 2 2 10

Eftirlit og stjórnun, Yfirferð gagna. 6 2 1 1 1 1 6

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika
75

Uppsetning skýrslu og teikninga 75 2 5 3 3 3 8 5 5 5 6 3 3 5 3 8 8 8 75

Innra eftirlit og yfirferð gagna

Skil á verkefni

Undirbúningur fyrir vörn (uppsetning á kynningu)

5. Staðarlota - próf - lok annar 

Vika 45 Vika 46 Vika 47 Vika 48 Vika 49

5.-11.nóv 12.-18. nóv 19.-25. nóv 26.nóv-2.des 3.-9. des
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Samantekt vinnustunda og kostnaðartölur hönnunar 

 
 
  

                    Verkáætlun 2017     

Ögmundur 
Sveinsson 

Verkþættir                              

Vika Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.               Ábyrgð 

Greiningar á samkeppnistillögu                                                   Ö.S. 

Frumhönnun                                                   Ö.S. 

Aðaluppdrættir                                                   Ö.S. 

Séruppdrættir                                                   Ö.S. 

Verklýsingar og útboðsgögn                                                   Ö.S. 

Frágangur verkefnis                                                   Ö.S. 

Samtals                                 X                 Ö.S. 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                           

Verkþættir         Stig Hlutfall % Ágúst Sept. Okt. Nóv. Kr. Tímar 

Greiningar á samkeppnistillögu  1  21,1%  83  72  9           0                         164 

Frumhönnun  1  19,3%    110  36   

         

1.992.480                 146 

Aðaluppdrættir  2  20,7%      157   1.243.000  157 

Séruppdrætti  3  16,9%        128 1.618.890  128 

Verklýsingar og útboðsgögn  4  12,1%        91 1.127.770  91 

Frágangur verkefnis  4  9,9%        75 

  

622.650     75 

                               0 

                                0 

                                0 

               Vsk. 24%            0 

Samtals    100%  83 182 202 294 8.184.112 761 
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Reikningar hönnunarvinnu 
Sala – Reikningur 

Hótel Fosstún 
Eyrarvegur 26-30 
b/t fyrirsvarsmanns 
Selfoss 800 
Ísland 
 
 
Kennitala  020507 2719     Reikningsnr. SR-061901 
         Verknúmer 001-001 
Dagsetning  01.sepember 2017    Beiðni nr. 
Eindagi   20.september 2017    Skráð  ÖS 
Greiðsluskilmálar skv verksamningi  og tilboði verktaka  
Afhendingarmáti skv verksamningi 
 
 
Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 
02  Hönnun og ráðgjöf  62 klst 12.453   772.086 
  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 
 
 
        Samtals Kr án VSK 772.086 
         24% VSK 185.300 
        Samtals Kr m.VSK 957.386
   
 
 
 
 
        Staðfesting á móttöku 
 
 
 
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 

Sala – Reikningur 
Hótel Fosstún 
Eyrarvegur 26-30 
b/t fyrirsvarsmanns 
Selfoss 800 
Ísland 
 
 
Kennitala  020507 2719     Reikningsnr. SR-061901 
         Verknúmer 001-001 
Dagsetning  01.október 2017    Beiðni nr. 
Eindagi   20.október 2017    Skráð  ÖS 
Greiðsluskilmálar skv verksamningi og tilboði hönnuðar 
Afhendingarmáti skv verksamningi 
 
 
Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 
02  Hönnun og ráðgjöf  160 klst 12.453   1.992.480 
  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 
 
 
        Samtals Kr án VSK 1.992.480 
         24% VSK    478.195 



BF LOK 1010 
Lokaverkefni 2017  Ögmundur Sveinsson 

 

32 

        Samtals Kr m.VSK  2.470.675
   
 
 
 
 
        Staðfesting á móttöku 
 
 
 
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 

 

Sala – Reikningur 
Hótel Fosstún 
Eyrarvegur 26-30 
b/t fyrirsvarsmanns 
Selfoss 800 
Ísland 
 
 
Kennitala  020507 2719     Reikningsnr. SR-061901 
         Verknúmer 001-001 
Dagsetning  31.október 2017    Beiðni nr. 
Eindagi   20.nóvember 2017    Skráð  ÖS 
Greiðsluskilmálar skv verksamningi og tilboði hönnuðar 
Afhendingarmáti skv verksamningi 
 
 
Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 
02  Hönnun og ráðgjöf  135 klst 12.453   1.681.155 
  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 
 
 
        Samtals Kr án VSK 1.681.155 
         24% VSK    403.477 
        Samtals Kr m.VSK 2.084.632
   
 
 
 
 
        Staðfesting á móttöku 
 
 
 
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 

 

Sala – Reikningur 
Hótel Fosstún 
Eyrarvegur 26-30 
b/t fyrirsvarsmanns 
Selfoss 800 
Ísland 
 
 
Kennitala  020507 2719     Reikningsnr. SR-061901 
         Verknúmer 001-001 
Dagsetning  30.nóvember 2017    Beiðni nr. 
Eindagi   20.desember 2017    Skráð  ÖS 
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Greiðsluskilmálar skv verksamningi og tilboði hönnuðar 
Afhendingarmáti skv verksamningi 
 
 
Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 
02  Hönnun og ráðgjöf  153 klst 12.453    1.905.309 
  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 
 
 
        Samtals Kr án VSK  1.905.309 
         24% VSK     457.276 
        Samtals Kr m.VSK  2.362.585
  
 
 
 
 
        Staðfesting á móttöku 
 
 
 
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 

 

Sala – Reikningur 
Hótel Fosstún 
Eyrarvegur 26-30 
b/t fyrirsvarsmanns 
Selfoss 800 
Ísland 
 
 
Kennitala  020507 2719     Reikningsnr. SR-061901 
         Verknúmer 001-001 
Dagsetning  04.desember 2017    Beiðni nr. 
Eindagi   20.desember 2017    Skráð  ÖS 
Greiðsluskilmálar skv verksamningi og tilboði hönnuðar 
Afhendingarmáti skv verksamningi 
Afhending gagna skv verksamningi nr 001-001 
 
Nr.  Lýsing    Magn Ein Ein.verð  Upphæð 
02  Hönnun og ráðgjöf  20 klst 12.453   249.060 
  Sléttunarreikningur sölu  01         0             0 
 
 
        Samtals Kr án VSK 249.060 
         24% VSK    59.774 
        Samtals Kr m.VSK  308.834
   
 
 
 
 
        Staðfesting á móttöku 
 
 
 
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/20 

 
 


