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Formáli 

Nú fer námi mínu í Byggingafræði við Háskólann í Reykjavík senn að ljúka. Haustið 2015 hóf ég nám í 

Iðnfræði, sem er undanfari Byggingafræðinnar. Ég hafði áður gert nokkrar tilraunir við að hefja nám 

við Listfræði við HÍ, Innanhúsarkitektúr í Barcelona og Arkitektúr við Glasgow School of Arts en skorti 

þá eitthvað til að halda áfram og lauk ég ekki neinu af fyrrtöldu. Þetta tímabil þar sem ég var leita 

stóð yfir í 5 ár. Þ.e. frá 2010-2015. Áður hafði ég þó lokið námi í húsasmíði við Iðnskólann í Reykjavík, 

2008 og tekið stúdentspróf og hönnunarbraut í Tækniskólanum og útskrifast 2010.  

Árið 2008 skall hrunið á, ég hafði útskrifast vorið 2008 og fengið strax vinnu sem ég svo missti 

haustið 2008. Við tóku nokkrir mánuðir af „harki“ hér og þar og ákvað ég þá að ég ætlaði ekki að 

vinna sem smiður aftur, svo ég dreyf mig aftur í skóla til að klára stúdentspróf. Á þeim tíma var ég 

orðinn mjög afhuga smíðinni og sá ekki fyrir mer að nokkurntíman mundi ég vilja taka aftur upp 

hamarinn. 2016 var ég kominn á fullt í iðnfræðina og þá hafði áhuginn aftur kveiknað á smíðinni. Ég 

vann sjálfstætt við smíðar á sumrin og með skóla frá janúar 2016 þangað til ég fór í starfsnám árið 

2018 hjá THG arkitektum þar sem ég starfa enþá.  

Námsárin í iðn- og byggingafræðinni hafa verið skemmtileg og þá líka mjög krefjandi. Það er gaman 

að rifja upp fyrsta daginn í náminu. Þarna var enginn sem ég þekkti og ég gekk inn í tíma til Jóhanns 

Alberts, of seint, fékk mér sæti og leit á töfluna. Ég get viðurkennt það núna að eftir þennann tíma 

hélt ég að ég gæti ekki klárað þetta. Ég í raun hélt að ég mundi varla hafa það af fyrstu önnina, 

jafnvel bara fyrsta mánuðinn. Það var síðan einhver kennarinn sem hvatti nemendur til að hópa sig 

saman til að læra, því iðnfræðin er fjarnám. Eftir fyrsta skóla dagin urðu nokkir nemendur eftir og 

héldum við svo hópinn þaðan í frá. Núna mörgum löngum dögum síðar eru tveir úr þessum hópi að 

ljúka námi í byggingafræði. 

Að sitja þetta nám og að umgangast þann hóp sem ég hef verið með hefur kennt mér mikið. Áður 

taldi ég mig betur settann að læra einn heima helst á nóttinni. Eftir að ég hóf nám í HR hef ég 

tileinkað mér hópastarf og tel ég að það sé lykillinn að því hvar ég er staddur núna. Námið sem slíkt 

hefur reynst mér léttara en ég átti von á, sérstaklega eftir umtalaðann fyrsta dag. Þar sem ég stóð 

ekki á sama stað og margir vegna þess hve stutt ég hafði unnið við smíðar þurfti ég að vinna mikið á 

til að standa þeim jafnfætis. Engu að síður hafði ég áður verið í list- og hönnunarnámi svo ég var með 

góðann grunn á öll forrit svo sem, autocad, photoshop, illustrator og einnig þrívíddarforrit sem gáfu 

mér visst forskot á því sviðinu.  

Umfram allt hefur þetta verið ferðalag sem hefur kennt mér svo gríðarmargt og undirbúið mig eins 

vel og ég get hugsað mér til þess starfs sem ég ætla mér að vinna í framtíðinni. 



Það sem fer hér á eftir er samansafn gagna sem unnin voru í gegnum ferli lokaverkefnisins. Í þessum 

gögnum er að finna niðurstöður þeirra rannsókna sem ég hefur unnið frá ágúst  fram í desember 

2018. Fyrst er að nefna Útboðsgögn – og verklýsingar sem verða í viðauka A. Viðauki B inniheldur 

gögn er varða vinnu nemanda, svo sem tímaskráningar og fundargerðir. Í viðauka C eru vinnslugögn 

hvers fasa. Þ.e. tillagan og dómaraálit samkeppninnar, forhönnunargögn, gögn með aðaluppdráttum 

o.s.frv. Viðauki D er Teiknisett verkefnisins í heild sinni. Þ.e. Aðaluppdrættir og heidarsett 

verkteikninga. 

Að lokum vil ég kennurum og leiðbeinendum HR fyrir framúrskarandi kennslu og hjálp í gegnum alt 

námið. Þá vil ég líka sérstaklega þakka samnemendum mínum fyrir að vera ávallt til taks og fyrir allar 

umræðurnar og hjálpina sem þeir hafa veitt mér í gegnum námið allt. Að lokum þakka ég 

sambýliskonu minni Karlottu Jóhannsdóttir fyrir endalausa þolinmæði og hvatningu og syni mínum 

Birki Leó Davíðssyni fyrir það eitt að vera til. 
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1. Inngangur 

Við val á verkefni stóðu til boða verðlaunatillögur hönnunarsamkeppna sem þó höfðu ekki unnið og 

verið byggðar eða sjálfstæð hönnun á stað sem viðurkennd yrði af leiðbeinanda. Eftir að hafa skoðað 

margar tillögur ákvað ég að taka fyrir tillögu Helga Mar Hallgrímssonar og Guðrúnar Ingvarsdóttir af 

hjúkrunarheimili í Fjarðabyggð. Grunnplanið fannst mér mjög heillandi og þá sér í lagi hugmyndin um 

úti-inni áhrif sem gæta mundi inni í húsinu. Þar spilar ljósgarður fyrir miðju hússins stórt hlutverk. Þar 

sem ég gat nálgast gögn af vinnusvæði vinnuveitanda míns hentaði tillagan vel til vinnu. Ég fór í 

aðgerð í ágúst og átti von á barni sem fæddist 2.október, auk þess sem ég viss að ég mundi neyðast 

til að vinna með önninni þar sem ég átti ekki rétt á meira námsláni frá LÍN, svo allur tímasparnaður 

var sannarlega af hinu góða.  

Því ákvað ég að vinnu ofangreinda tillögu þar sem ég vissi að til var autocad grunnur og skýrsla 

tillögunnar á innra neti stofunnar. Þar gat ég einnig nálgast samkeppnisgögn og lýsingar sem sparaði 

tíma.  

1.1 Markmið 

Í reglum varðandi verkefni þetta er stefnt að því að nemandi beiti þeim aðferðum og vitneskju sem 

hann hefur öðlast í gegnum námið allt. Vinnutilhögun og viðurkennt ferli skal eiga sér stað líkt og um 

raunverulegt verkefni sé að ræða. Auk þess sem nemandi skal sýna fram á aukna kunnáttu á þessu 

sviði í gegnum ferlið og sýni af sér vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.  

1.2 Samkeppni og tillaga 

Tillaga nr. 9, auðkenni 73537, hlaut viðurkenningu frá dómnefnd í hönnunarsamkeppni nýs 

hjúkrunarheimilis í Fjarðabyggð í júní árið 2010. Samkeppnin afmarkaðist við lóð við Dalbraut 1, 

Eskifirði. Byggingin skyldi vera 1500m2 stór, ýmsum kostum búin og skal leitast við að byggingin svari 

til umhverfisvænna krafna eins og kostur er. Byggingin skyldi vera á einni hæð og skal gera ráð fyrir 

25 bílastæðum og að byggingin sé varin með varnargarði vegna ofanflóðahættu.  

Samkeppnislýsingu má sjá í viðauka C 

Samkeppnistillagan sem um ræðir var hönnuð af Helga Mar Halgrímssyni og Guðrúnu Ingvarsdóttur, 

arkitektum, um lóðahönnun sá Hermann Ólafsson. Verkfræðileg ráðgjöf var í höndum Gunnar Birnis 

Jónssonar, Pálínu Gísladóttur og Ragnars Kristinssonar.  

Samkeppnistillögu og skýrslu má sjá í viðauka C 



1.3 Niðurstaða dómnefndar 

Líkt og áður segir fékk tillagan nokkuð góða umsögn frá dómnefnd sem segir lausnina “mjög 

sannfærandi”, styrkur tillögunnar séu miðrýmin og birtan sem streymir inn í gegnum ljósgarðinn. 

Tengsl íbúa við sameiginleg eru vel heppnum og mynda heimilislega umgjörð um starfsemi hússins. 

Líklegt þykir dómnefnd að íbúar myndu nýta sér göngusvæði, ljósgarð og önnur sameiginleg rými í og 

við bygginguna. Útsýni frá sameiginlegum rýmum eru góð sem og frá einstaklingsrýmum. Lóð fær 

mjög góða umsögn.Ókostur byggingarinnar er þó lofthæð í þröngum einkarýmum. Fjölbreytni í 

skipulagi einkarýma er lítil og fáir möguleikar. Lofthæð í sameiginlegum rýmum mætti einnig vera 

hærri. Þykir dómnefnd vanta í tillögu vísun í staðbundin efni.  

Dómaraálit samkeppninnar má sjá í viðauka C 

2. Forhönnun 

Forhönnunarfasinn er sú lína sem teiknuð er á milli hugmyndar og frumhönnunar til aðaluppdrátta. Í 

forhönnunarfasanum fer ég yfir þær reglur sem byggingin verður að fara eftir og þau tæknilegu og 

byggingafræðilegu mál sem þarf að leysa áður en verkefnið er gefið yfirvöldum til samþykktar.  

Verkið hafði verið frumhannað en fjallað er um þann fasa í skýrslu sem fylgdi með samkeppnistillögu, 

viðauka C. Í upphafi er BIM módel teiknað upp í teikniforritinu Revit frá Autodesk. Módel var teiknað 

upp eins og samkeppnistillagan gerði ráð fyrir. Eftir að hafa teiknað upp módelið tók ég til við að 

greina húsið og breyta, bæði eftir mínum smekk og eftir því sem greiningarnar gerðu ráð fyrir að 

væru hentugustu lausnirnar.  

Ég ákvað í upphafi að reyna eftir fremsta megni að vera trúr þeirri hönnun sem ég fékk upp í 

hendurnar. Ég ákvað einnig að reyna að leita lausna sem væru umhverfislega hentugar og því nýtti ég 

mér ritgerðir sem skrifaðar höfðu verið um t.d. græn þök og vatnsdrægni þeirra (Ágúst Elí 

Ágústsson,2015). 

Við upphaf verkefnis þurfti að gera áætlanir sem stuðluðu að því að afmarka mikilvæga þætti tíma og 

peninga. Gróf kostnaðaráætlun við upphaf verks hljóðaði upp á 1.050 m kr. Þ.e. 700.000 kr á 

fermetra húss. Hönnunaráætlun reiknaði með tíma frá upphafi annar til loka annar. 

Hönnunaráætlun má sjá í viðauka B 
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2.1 Greiningar 

Greiningar miða að því að breyta húsi úr hugmynd í eitthvað raunverulegt. Við gerð þessara 

greininga var farið eftir þeim reglugerðum og lögum sem við áttu auk þess sem álit sérfræðinga á 

hvers sviði fyrir sig var tekið til álita. 

2.1.1 Rýmisgreining 

Rýmisgreining var unnin meðfram eða strax eftir að BIM módeli hafði verið komið upp. Það þótti 

fljótlega ljóst að einkarýmin voru í óhentugu formi og var reynt að laga til form þeirra án þess að 

skekkja mikið grunnplan hússins, útlit eða rýra sameiginlegu rýmin þar sem áhersla hönnunarinnar 

liggur. Þá var ákveðið að stækka salernin svo þau næðu að titlast sem algild hönnun. Baðherbergi eru 

þó enþá fremur lítil, sem og íbúðirnar sjálfar og L form einkarýmanna sem lagt var upp með er ekki 

hentugt til þess brúks sem þessa. Þó var ákveðið að halda í formin svo hönnunin riðlist ekki of mikið.  

Í miðrými hússins er að finna eldhús, þvottahús, lyfjageymslu og fl. stoðrými. Tæknirými líkt og 

reiknað hafði verið með í upphafi er alltof smátt fyrir þá starfsemi sem á sér stað í byggingunni m.t.t. 

loftræsingar. Því þurfti að stækka tæknirými umtalsvert. Krafa um viðeigandi loftgæði og sú 

staðreynd að mörg rými innan byggingarinnar eru gluggalaus gerði mér það ómögulegt að hafa 

náttúrulega loftræsingu. Loftræsing er í niðurteknum loftum hússins alls. Er loftræsing með 

varmanýtibúnaði og hitastilli sem gefur byggingunni alltaf viðunandi hitastig.  

Í samkeppnislýsingu, sem finna má í viðauka C, er útlistaðar krafir fyrir rými hússins. Breyting frá 

samkeppnistillögu til þeirrar byggingar sem nú liggur fyrir er umtalsverð. Þá má nefna vaktrými sem 

voru mjög smá og eitt í hverri af þeim þremur álmum sem ganga frá miðrými. Eins og sjá má á 

teikningum, í viðauka D, eru nú tvö vaktrými hvort um sig mun veglegra en það sem fyrir var. Kröfur í 

samkeppnislýsingu gefa okkur að leyfilegt er að hafa aðeins eitt sameiginlegt vaktrými fyrir báðar 

suðurálmur svo það stóðst allar kröfur.  

Kröfur samkeppnislýsingar eru einnig á þá leið að í miðrými skal vera geymsla sem hýsa getur 

aðbúnað vegna þess starfs sem þar fer fram, svo sem hjólastóla. Í stað þess að hafa geymslurými fyrir 

miðju húss ákvað ég að hentugra væri að geymslur væru í hverri álmu fyrir sig þar sem starfsmen 

þyrftu mögulega að vera fljótir til að sækja aðbúnað. Geymslurnar í hverri álmu eru nægjanlega 

stórar til að hýsa nokkra hjólastóla og hillur með öðrum aðbúnaði. Í geymslum er þá einnig vaskur. 

Aðstaða til eldunar skal vera í öllum þremur álmunum og við það er staðið. Í hverri álmu er veglegt 

eldhús þar sem hægt er að elda hefðbundinn heimilismat eða baka. Þarer ofn, örbylgjuofn, ísskápur 

og heluborð með nægu skápaplássi. Kröfur vegna eldhúsaðstöðu í samkeppnislýsingu eru uppfylltar 

og jafnvel vel í lagt í þeirri hönnun sem nú stendur tilbúin. Jafnvel þó að stóreldhús sé á staðnum 



sem býr til mat heimilismanna er afar líklegt að vilji sé til sérstakrar eldamennsku eða baksturs 

umfram það sem kemur frá kokkunum í eldhúsi. Því taldi ég að mjög gott væri að hafa veglega 

aðstöðu til eldunar og eyk þannig gæði starfseminnar. 

Í samkeppnistillögu er gert ráð fyrir hallandi þaki í einkarýmum með yfir 4,0m lofthæð þar sem hæst 

er. Þar er einnig gert ráð fyrir glugga í þeim stalli sem myndast við þakhalla næsta einkarýmis. Ég 

leitaði lengi leiða til að láta þessa hönnun virka en þó án þess að hækka þak því álit mitt og 

dómnefndar var að þarna væri orðið of hátt til lofts. Eftir margar tilraunir, t.d. með að steypa plötuna 

í halla, einangra ofan á timburþaki og svo hefðbundið timburþak, líkt og gengið var út frá í 

samkeppnistillögu, gekk ekki að hafa glugga við þakbrún á þeim stað þar sem gert var ráð fyrir. Þess í 

staðinn var ákveðið í samráði við sérfræðing að koma fyrir þakglugga í andyri og heppnaðist mjög 

vel. Í samkeppnislýsingu er einnig gert ráð fyrir að lyftibrautir séu í lofti sem færa geta sjúklinga sem 

eiga erfitt með hreyfingu inn á salerni. Halldandi timburloftið gerir það að verkum að erfitt mundi 

vera fyrir starfsfólk og sjúkling að vinna með hæðarmun í lyftibrautinni. Því var ákveðið að slétta úr 

þakinu og því lítið eftir af þakhugmynd þeirri sem tillagan gerði ráð fyrir. Til að heiðra þá hönnun sem 

ég tók við í sambandi við stalla þakbrúna sem mynda tröppugang í húsinu, sem að mínu mati er mjög 

fallegt, hélt ég portveggjum í þeim formum sem upphaflega var gert ráð fyrir og er því útlit hússins 

að utanverðu óhreyft. 

Við hönnun rýma byggingarinnar var stuðst við 6.kafla í gildandi byggingareglugerð með áherslu á 

algilda hönnun (Byggingareglugerð, 2012). 

Þá er krafa um að gangar byggingarinnar séu 2,4m að breidd og er það svo. Kröfur um 1,5 

snúningssvæði hjólastóla er virt í hvívetna. Hæðir, breiddir og lengdir eru allar eftir kröfum algildrar 

hönnunar, ávallt var stuðst við leiðbeiningablöð mannvirkjastofnunar við ákvarðanir því hlýtandi.  

Einkarými eru líkt og áður hefur komið fram talsvert þröng og erfitt var að pússla saman algildri 

hönnun í þeim þannig að umgjörð þeirra, líkt og frumhönnun gerði ráð fyrir, biði ekki hnekki. 

Hugmyndir af skipulagi rýma má finna í viðauka C 

Í samkeppnistillögu sem áður hefur verið nefnd kemur fram að gangur í kringum ljósgarð skulu vera 

hliti af miðrými hússins með set og samkomusvæði sunnanmegin. Við þetta fer talsvert pláss í gang 

sem sennilega yrði of kaldur eða of heitur, eftir því hvernig viðrar. Ákvað ég þá að stækka 

sameiginlegu rými suðurálmanna að ljósgarði og hafa þá fjórar leiðir inn í garðinn eina frá hverri hlið. 

Ég er mjög ákveðinn í að þessi garður er hið mesta prýði og best er að hafa hann eins aðgengilegann 

og unnt er. Aðgengi að honum er þá frá báðum álmunum, miðrými og setustofu sem hólfuð er inn 

með glerveggjum.  
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Sameiginleg rými hússins, þ.e. þau almennu dvalarrými sem eru í hverri álmu eru mjög vegleg. Ég 

reikna með því að heimilismenn munu kunna vel að meta þá stækkun á sameiginlegu rými 

byggingarinnar sem hefur verið ákveðin. Sameiginlega rýmið er sérlega bjart og heillandi með 

setsvæði/sjónvarpskrók í hverri álmu og borðsal. Við ákvarðanir um fjarlægðir milli stóla og stærir 

inn í sameiginlega rýminu var stuðst við handbók um hönnun(David Littefield, 2008). 

Teikningar rýmisgreiningar má finna í viðauka C 

2.1.2 Lóðagreining 

Lóð Dalbrautar 1, Eskifirði er hönnuð af Hermanni Ólafssyni. Að mínu mati er lóðahönnun mjög vel 

heppnum eins og hún er frá hendi Hermanns. Ég læt lóðina að mestu leiti vera frá 

samkeppnistillögunni þó nauðsynlegt hafi verið að breyta bílastæðum lítillega og færa sorpstæði. 

Vegna breytingar á reglugerð þurfti að færa sorpgeymslu vegna krafna um hámarkslengd að 

aðalinngangi.Við þetta hróflast til á bílastæði líkt og sjá má á lóðagreiningu í viðauka C. Lóðin er 

rúmróð en þó í talsverðum halla sem mun valda því að talsverð uppfylling verður undir syðri hluta 

hússins. Þá eru gríðarveglegir sólpallar við álmur fyrir heimilismenn og með möguleika á afþreyingu 

líkt og boccha eða leikfimi. Á lóð er gengt að Bleiká og því verður að vera viðeigandi grindverkþar 

sem göngustígur liggur með ánni. 

Í ljósgarði er lítil tjörn sem þarf einnig að vera með vörnum gegn drukkun. Ljósgarður er þá með 

blómapottum og tjárunnum sem heimilismenn geta dundað með hafi þeir gaman af því.  

Það er mat sérfræðinga að hættusvæði vegna ofanflóða sé norðanmegin lóðar og því er krafa um 

það í deiliskipulagi að 3,0m varnargarður sé við enda lóðar norðanmegin. Tel ég þá að 

varnargarðurinn hafi einungis skemmileg áhrif á lóðina þar sem hann mun ekki valda skuggamyndun 

eða skyggja á útsýni sérstaklega. 

Teikningar lóðagreiningar má finna í viðauka C 

2.1.3 Brunagreining 

Við framkvæmd brunavarna var stuðst við gildandi byggingareglugerð og þau lög og þá staðla sem 

bent er á í henni. Hjúkrunarheimili með lokaðri heilabilunardeild er í notkunarflokki 6. 

Í byggingareglugerð er gerð krafa um sjálfvirkt slökkvikerfi og sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi. Vegna 

þessa má lækka brunahólfun um einn flokk og því eru veggir milli brunahólfandi eininga EI 60. skv. 

töflu 9.11 í byggingareglugerð. 

 



Á teikningu í viðauka C má sjá skiptingu brunahólfa(EI60). Við ljósgarð er glerveggur sem tengir 

brunahólf og skal hann vera allur brunavarinn EW 30. Þ.e. 30 mín brunavarnargler með hamlandi 

geislunaráhrifum. Að öðru leiti er sambrunahætta milli glugga ekki teljandi. Í öllum brunahólfum 

hússins utan tæknirýmis og Inntaks sprinklers eru tvær flóttaleiðir sem óháðar eru hver annarri. Sjá 

má flóttaleiðir á teikningu sem vísað er til hér að framan. Í einkarýmum er flóttaleið út í sameiginlegt 

rými og út á einkaverönd þar sem hlið er út á lóð. Úr suðurálmum eru flóttaleiðir í miðrými og út á 

verönd o.s.frv. Vegna flóttaleiða úr lokaðari deild heilabilunar skal hurðalokun vera skv. ÍST EN 14600 

C5 og hafa brotrofa við hlið hurðar þar sem stendur með greinilegu letri “neyðarútgangur – brjótið 

gler”. Gönguleiðir að flóttaleiðum skv. Byggingareglugerð skal vera 39m(Byggingareglugerð,2012). 

Skal ennfremur vera tryggt að lýsing á flóttaleiðum sé nægjanleg skv. reglugerð. 

Vegna krafna um klæðningarefni skal brunaverja timburklæðningu sem sett er utan á hús. Skal hún 

þá standast kröfur í 1.flokki v. brunavarna. Einnig skal gert tillit til brunavarna vegna torfs á þaki. Skal 

þá vera a.m.k. 600mm á milli torfs og þakbrúnar og fyllt  í bil með steinum. Þá skal ennfremur 

einangrun veggja ofanjarðar vera úr steinull, sem er óbrennanleg. 

Kröfur vegna efna innanhúss skulu virtar til hins ýtrasta. Er þá reiknað með að loftaklæðning sé 

óbrennanleg, A2-s1, d0 (ath að merkingar A=brunaeiginleikar, s=reykmyndun, d=hætta á elddropum). 

Loftræsing skal öll fylgja brunavörnum byggingareglugerðar einnig og vera í sama flokki og 

loftaklæðningar. Skal þá gera til þess ráðstafanir að ekki verði loftræsing þess valdandi að útbreiða 

eld eða reyk. Önnur atriði í loftræsingu líkt og fylterar, síur, lokar og fleira skulu standast reglugerð v. 

brunavarna. Gólfefni í byggingunni skulu vera Vinylparket með brunaeiginleikum Bfl, s-1(Bfl þýðir 

brunahamlandi eiginleikar). 

Handslökkvitæk skulu vera til taks við öll eldhús og í einkarýmum og allstaðar þar sem hætta er á 

bruna. Brunaslöngur eru í húsinu, fjórar talsins. Eru þær hannaðar þannig að þær nái í öll horn 

byggingarinnar. 

Aðkoma slökkviliðs er við aðalinngang byggingarinnar og þar er einnig að finna tvíburatengi 

slökkviliðs. Skal þar einnig vera aðkoma sjúkrabíla. Með brunavarnir á vegum slökkviliðs skal fara 

slökkviliðið á Neskaupsstað. Á milli Neskaupstaðar og Eskifjarðar er u.þ.b. 10 mín keyrsla. 

Teikningar brunagreiningar má finna í viðauka C 

2.1.4 Hljóðgreining 

Hljóðgreining var unnin út frá staðlinum ÍST 45 þar sem 9.kafli fjallar um sjúkrahús og 

hjúkrunarheimili. Byggingin er á 1.hæð svo ekki þarf að taka sérstaklega til hljóðstigs milli hæða. Skal 

byggingin er í flokki 1. vegna hljóðstigs. Skal þá tekið sérstaklega tillit til hljóðvistar í einkarýmum og í 
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sameiginlegum rýmum. Til að ná fram þeim kröfum sem áætlað er að ná skal koma fyrir í 

sameiginlegum rýmum hljóðdempandi hljóðísogsplötum í loft og rimlum á veggi. Við þetta verður 

bergmál í sameiginlegum rýmum í lagmarki. Á milli einkarýma skal vera 56dB krafa, milli einkarýmis 

og sameiginlegs rýmis skal vera 45dB. Ganga skal frá lagna upphengjum þannig að ekki verði til 

óþægindi vegja rennslis eða blásturs. Kröfum um hljóðstig er lýst nánar í hljóðgreiningu í viðauka C.   

Teikningar hljóðgreiningar má finna í viðauka C 

2.1.5 Burðarþolsgreining 

Burðarþolsgreining var unnin í samráði við Eyþór Rafn leiðbeinanda áfangans. Allir steyptir veggir og 

plötur hússins eru staðsteyptir. Sökkulveggir eru 200mm. Gera skal ráð fyrir því að sökkulveggir séu 

dýpri öðru megin, eða fylling sé hærri þar sem byggingin er í talsverðum halla. Botnplata hússins er 

150mm.  Allir burðarveggir hússins eru staðsteyptir. Útveggir eru 200mm á meðan innveggir eru 150 

og 200mm. Þakplata byggingarinnar er slétt og er lengsta haflengd sem finna má í húsinu 6,29m. Skv. 

Viðmiðunarformúlu úr tekniske stobi má ganga út frá því að 250mm plata sé nægileg þykkt til að 

standast útreikninga. 

(plötuþykkt) > 1/30 x (haflengd) 

(250mm)> 1/30 x 6,29 = 0,21m = OK! 

Jarðskjálftagreining var reiknuð sem hlutfall milli veggja á X og Y ás og brúttórúmmál hússins. Í ljós 

kom að nokkuð jafn mikið hlutfall er á milli X og Y eða 3,2 og 3,5% af heildarhlutfalli og þar sem 

reiknað er með að allt yfir 2,0% sé í lagi og að hlutföll séu nokkuð jöfn í gegnum húsið allt stenst 

byggingin jarðskjálftagreiningu. 

Á lóð eru bæði stoðveggir og skiltisveggur. Skulu þeir vera C35 steinsteypa. Veggir innanhús eru C20, 

Þak og portveggir eru C 35 en útveggir C25. 

Teikningar burðarþolsgreiningar má finna í viðauka C 

2.1.6 Lagnagreining 

Gæði innilofts skipta gríðalegu máli þegar gæði byggingar eru mæld. Þess vegna var ákveðið að góð 

loftræsing væri einn mikilvægasti þátturinn í að skapa gæðabyggingu. Vegna loftræsingar þurfti að 

hækka þakplötu hússins þar sem lagt var upp með að hæstu loftræsistokkarnir væru 52cm háir þar 

sem þeir fara út úr tæknirými. Við hönnun loftræsikerfis er farið eftir kröfum vegna brunavarna og 

hljóðvistar. Gert er ráð fyrir útsogi af baðherbergjum og salernum og úr háfi yfir helluborðum. 

Þrýsingsmunur sem myndast við útsog skal jafnaður með loftræsikerfinu þar sem við á. Stærðir 

stokka og loftmagnsþörf alra rýma er að finna í viðauka C í þessari skýrslu.  



Frárennslislagnir er komið fyrir undir botnplötu og renna þaðan í brunn við götu. Sameina skal lagnir 

á leið að brunn. Frárennnslislagnir eru 100mm PVC rör í a.m.k. 20prómilla halla.  

Hæsti punktur drenlagna er áætlaður 70cm neðan við gólfkóta hússins og skal vera lagt að þeim með 

viðeigandi drenandi möl í hæfilegri fjarlægð frá sökklum. Tryggir það að þrýstingur á sökkla verður 

ekki af völdum vatns. Lagnir skulu vera 100mm PVC rör með drengötum. Drenlagnir skulu vera í 

a.m.k. 10 prómilla halla og leiddar skv. Teikningu  í viðauka C.  

Salernisstammar skulu leiddir upp vegg og upp um þak byggingarinnar. Skal gæta þess að þeir hafi 

ávallt það pláss sem þeir þurfa. Nota skal 40mm PVC rör til að þessarar þrýstijöfnunar. Ekki skal 

stammi koma upp úr þaki nær vegg/portvegg en 600mm. 

Neysluvatnskerfi er bundið kröfum vegna hitastigs vatns. Skal vera varmaskiptir við inntök hússins 

sem dælir 60 gráðu heitu vatni út í neysluvatnskerfið. Skal velja varmaskipti sem hitar upp kalt  vatn. 

Skal þá ennfremur vera hitastýrð blöndunartæki á öllum baðherbergjum og á salernum með festingu 

við 38 gráður og eigi möguleika á meira en 42 gráðu heitu vatni. 

Lagnir neysluvatnskerfis ferðast um undir botnplötu í dreyfikistur í lagnaveggjum. Þar frá ferðast þær 

í niðurteknum loftum. Þar sem steyptir veggir eru einu leiðir að töppunarstöðum skal steypa eða 

fræsa lagnir í veggi. Frágangur þarf að vera með viðeigandi aðferðum. Efni neysluvatnslagna er PEX. 

Hitakerfi byggingarinnar er með þrennum hætti. Þ.e. gólfhitakerfi, ofnakerfi og blásarar í andyri og 

við neyðarútgang í miðrými. Skulu blásarar vera með vatnshitun. Ofna og gólfhitakerfi skal ferðast 

undir plötu frá inntaki og upp í dreyfikistur þar sem gólfhiti er svo steyptur í ílög í gólfi og lagnir ofna 

teknar upp úr gólfi við ofna. Allar hitalagnir sem renna frá dreyfikistu eru því í ílögn í gólfi. 

Staðsetning ofna og gólfhitakerfis er að finna á teikningu í viðauka C. 

Vatnsúðakerfi er í húsinu öllu. Skal inntak og stjórnbúnaður þess vera austan megin hússins aðeins 

innangengt að utan. Lagnir sprinklers skulu vera þrýsiþolnar lagnir í lokuðu kerfi. Vatnsúðakerfi er 

hannað skv. ÍST EN 12845. Úðastútar skulu vera af kerfðinni „quick responce“. 

Teikningar lagnagreiningar má finna í viðauka C 

2.1.7 Byggingahlutagreining 

Í samkeppnislýsingu eru hönnuðir hvattir til að fara vistvænar leiðir í hönnun og tek ég tillit til þess 

við val á byggingarefnum. Ég reyni eftir fremsta megni að vera trúr frumhönnuninni svo lengi sem 

ástæða er til og því vil ég gera eins litlar breytingar á efnisvali og mögulegt er. Í viðauka C er að finna 

helstu byggingahluta og efna stillt upp í einkunnarskal. Tekið er fyrir glugga, klæðningar, berandi 
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veggi og þakgerðir. Einkunnargjöf þessi hjálpaði mér síðan að velja réttu efnin og aðferðirnar til 

byggingar hússins. 

Gluggar hússins eru af tveim gerðum en geta þó farið saman. Í öllum sameiginlegum rýmum 

byggingarinnar og á salernum eru álgluggar. Þar verður notast við álkerfi af viðurkenndri gerð. Í 

einkarýmum, þ.e. í dvalarrýmum einkarýma eru ál/timbur gluggar og svalahurð. Ál timbur gluggarnir 

eru valdir í einkarýmin vegna þess að þeir eru hlýjari viðkomu og útlitslega einnig. Ál klæðning utan á 

þeim ver þá fyrir veðri og eru þeir ein besta launin í gluggum í dag vegna endingar og heimilislegs 

útlits. Í sameiginlegum rýmum er stórir gluggar, gólf upp í 2,3 út á verönd en 2,5m í ljósgarð. 

Álgluggakerfið er slitsterkt og hentar vel í aðstæðum líkt og í ljósgarði þar sem möguleiki er á að gras 

haldi vatni við kerfið til lengri tíma. Rennihurðir og opnanleg fög eru einnig úr áli og stórum gluggum 

líkt og sést á teikningu 3000 í viðauka D. Kerfið skal vera ýmist með tvöf. eða þref. gleri. Kerfið skal 

vera með þreföldu gleri og rennihurðir og opnanleg fög með tvöföldu gleri. Skal heild kerfisins vera . 

1,07W/m2K eða lægra. Kröfur vegna glugga eru útlistaðar í verklýsingum í viðauka A og á teikningum 

3000 – 3003 í Teiknisetti, viðauka D. 

Klæðningarefni byggingarinnar voru áætluð af þrennum toga líkt og sjá má í skýrslu tillögunnar, 

viðauka C. Þar er reiknað með að múrkerfi sé aðal klæðningarefni en í gluggalínum eru bitar úr 

Lerkiklæðningu, sem tekið er fram í skýrslu að eigi að koma frá hallormsstaðarskógi. Á portveggjum 

og á þaki yfir einkarýmum á þá að vera læst sinkklæðning. Í fyrstu ætlaði ég að fylgja þessu nema 

eftir umhugsun ákvað ég að halda múrkerfinu og Lerkiklæðningunni. Þar sem Lerkið er brennanlegt 

efni verður að verja það sérstaklega með brunavarnarmálningu. Hægt er að fá glæra málningu af 

þeirri gerð og skal bera á efnið tvær umferðir áður en brunavarið “overcoat” lakk er sprautað yfir. 

Þetta verður að framkvæma á verkstæði við bestu aðstæður. Ákvað ég að taka út læstu 

sinkklæðninguna og við það breytist útlit hússins og tröppugangur verður skýrari.  

Val á berandi veggjum var eitt helsta umhugsunarefni. Möguleikinn á að vera með steypta 

samlokueiningu og geta þá haft sjónsteypuáferð var einn möguleikinn. Annar var að vera með 

forsteyptar einingar. Vegna staðsetningar klæðningarefnanna væri óráðlagt að vera með forsteyptar 

einingar hvort sem það væri í ljósgarðinum eða annarstaðar. En aðstæður í ljósgarði eru þær að háir 

portveggir eru bornir uppi á súlum. Þar mundi samlokueining ekki virka og trúlega ekki heldur 

forstepytar einingar. Eftir að hafa ráðfært mér við kollega mína á THG komst ég að þeirri niðurstöðu 

að kostnaðarlega séð yrði þetta heldur aldrei hagkvæmt í þessu tiltekna húsi. Kostnaður við efni og 

uppsetningu og skemmri byggingatíma mundi aldrei svara kostnaðarmuni milli þess og staðsteypu. 

Því áætla ég að nota staðsteypu með umhverfisvænni blöndu en notast var við áðurfyrr. Þar sem 

flugaska kemur inn í blönduna í stað sements að stóru leiti. Slík steypa er með lengri hörnun, meiri 



hitamyndun í þornunarferlinu en tl lengri tíma sterkari en hin hefðbundna steypa. Skal fá 

steypustöðina á staðnum til að reikna út jafngildi styrkleika þessarar steypu og C- steypunnar sem 

lýst er í burðarþolsgreiningu. 

Byggingahlutagreiningu má finna í viðauka C 

2.1.8 Deiliskissur 

Handgerðar teikningar hafa alltaf verið mitt sterka svið í hönnun. Ég skissa mjög mikið og tjái mig 

með skissum. Í þeim skissum sem ég sýni hér, sem aðeins er hluti þeirra skissa sem gerðar voru fyrir 

þetta verkefni. Sýni ég helstu lausnir varðandi útlit og byggingahluta. Ég nota nokkrar gerðir af 

pennum til að aðgreina efnin frá öðrum svo teikningarnar verði skýrari. Leita ég eftir kostum og 

ókostum í lausnum þegar ég skissa og nýti síðan oft hluta úr hverri skissu fyrir sig. Einnig eru 

komment á skissunum sem sýna hvert ég er að fara með þær. 

Handteiknaðar deiliskissur má finna í viðauka C 

2.1.9 Kólnunartölur 

Þar sem í byggingunni er gríðarmikið gler þarf að velja hágæða einangrunargler til að meðaltal 

standist kröfur gildandi byggingareglugerðar. Skv. Þeim forsendum sem ég gef mér vil ég hafa meðal 

kólnunartölu glugga 1,07W/m2K og hurða 1,2W/m2K. Þetta þýðir að víða þarf að vera þrefalt gler í 

glerhjúpi. Vegið meðaltal útveggja er þá 0.6 W/m2K sem er mjög gott að byggja á. Útveggir eru 

einangraðir með 125m steinull sem gefur 0.39 W/m2K. Þakið er tyrft með kólnunartölu 0,16W/m2K. 

Gólf er svo  0,25W/m2K.  

Orkurammi og kólnunartölur má finna í viðauka C 

2.2 Áætlanir 

Við gerð áætlana skal notast við gögn sem gefa bestu myndina á aðstæðum dagsins í dag. Þ.e. verð 

og tíma. Áætlanir eru gríðalega mikilvægar þegar vinna skal verk líkt og þetta því kostnaður 

verkefnisins verður að vera nokkuð fyrirséður. Einnig er mjög mikilvægt að hægt sé að reikna með 

verktíma til að hægt sé að áætla hvenær notkun byggingarinnar geti hafist. 

2.2.1 Kostnaðaráætlun 

Upprunaleg kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 1.050.000.000 kr. Þ.e. 700 þúsund krónur á hvern 

fermeter. Í þeirri kostnaðaráætlun var ekki tekið tillit til neins nema fermetrafjölda byggingarinnar. 

Við gerð ýtarlegri kostnaðaráætlunar var komist að því að kostnaður væri nær 850 milljónum og því 

525 þúsund kr á fermetra húss. Við gerð kostnaðaráætlunar var stuðst við reynslutölur úr 
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gagnabanka THG arkitekta og verð sem fengin voru hjá starfsmönnum þess fyrirtækis, söluaðilum 

varanna og verktökum og ættu því verð að vera eins nálægt raunverðum og mögulegt er.  

Kostnaðaráætlun má finna í viðauka C 

2.2.2 Verkáætlun 

Við gerð verkáætlunar var notast við raunverulegar reynslutölur tímalengdar vegna sambærilegra 

verkefna. Fengnar voru upplýsingar frá starfsmönnum THG arkitekta og í gögnum frá þeim. Að gera 

verkáætlun er oft einn mesti óvissu þáttur hvers verkefnis. Það hefur einnig veruleg áhrif á kostnað 

ef verkáætlun er ekki gerð eftir bestu getu. Því er mjög gott að vera með raunverulegar reynslutölur 

á bak við tímaáætlanir í verkáætluninni. 

Verkáætlun má finna í Viðauka C 

  



3. Aðaluppdrættir 

Í kjölfar greiningarvinnunnar og þegar búið var að færa inn allar þær upplýsingar sem höfðu skapast í 

greiningarvinnunni var hægt að byrja á uppdráttum. Aðaluppdrættir eru gerðir fyrir yfirvöld til að 

samþykkja eða synja byggingum um leyfi til að vera reist. Á Aðaluppdráttum skal koma fram 

Afstöðumynd í kvarðanum 1:500 sem sýnir legu byggingar í lóð og hæðarkóta og annað mikilvægt 

sem staðfestir að farið er eftir reglum og deiliskipulagi. Grunnmyndir útlit og sneiðingar í kvarða 

1:100 sýna stærðir byggingarinnar, hæð þess, innra skipulag og útliti. Byggingalýsing getur verið hluti 

af fylgigögnum með aðaluppdráttum eða komið fyrir á sjálfum uppdráttunum líkt og sést oft þá fær 

byggingarlýsingin að fylgja með Afstöðmynd. Næst er skráningartafla sem er fylgigagn. Önnur 

fylgigögn geta fylgt með og eru merkt sm slík (Byggingareglugerð, 2012).  

3.1 Byggingalýsing 

Byggingalýsing er unnin skv. gr. 4.3.1 í gildandi byggingareglugerð (Byggingareglugerð, 2012). Í 

Lýsingu skal setja inn upplýsingar í samræmi við ákvæði sömu reglugerðar gr. 4.3.9.  

Byggingalýsing Hjúkrunarheimilis Fjarðarbyggðar er svohljóðandi: 

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð 

Dalbraut 1, Eskifirði 

Landnr. L156049 

Staðgreinir 7300-3-17030010 

Stærðir: 

Lóð:    7433 m2 

1.hæð:   1620,2 m2; 5.021,7 m3 

Nýtingarhlutfall:  0.22 

Lýsing: 

Hjúkrunarheimilð, Dalbraut 1, Eskifirði er á einni hæð. Í húsinu eru 20 einstaklingsíbúðir fyrir 

sjúklinga, þar af 6 fyrir heilabilaða, auk nauðsynlegra stoðrýma, starfsmannarýma og sameiginlegra 

vistrýma. 

Inni í byggingu er ljósgarður með lítilli tjörn og aðstöðu til ræktunnar jurta og blóma.  

Áætlaður starfsmannafjöldi eru 15 stöðugildi. Áætlað er að hámarks mannfjöldi í byggingunni sé 50 

manns á háannatíma. 

Farið var eftir bæklingi frá velferðarráðuneytingu um skipulag hjúkrunarheimila við hönnun þessarar 

byggingar. 

Hjúkrunarheimili: 
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Aðalinngangur hjúkrunarheimilisins er við bílastæði norðanmegin við bygginguna. Við aðalinngang er 

vindfang og þaðan gengið inn í miðrými hjúkrunarheimilisins. Í miðrými hússins er gangur þar sem er 

að finna stoðrými starfseminnar, fundaraðstöðu, þvottahús og stóreldhús. Úr miðrýminu er svo 

gengið í allar þrjár íbúðarálmur hússins sem og í ljósgarð sem er fyrir miðju hússins. 

Í Hjúkrunarheimilinu er stóreldhús þar sem eldaður verður matur fyrir íbúa hjúkrunarheimilisins og 

einnig fyrir aldraða og öryrkja í nágreninu sem fá mat sendann heim. 

Útgengt er á útisvæði úr hverri íbúaeiningu fyrir sig og úr miðrými er gengt út á lóð beint á 

upphitaðann göngustíg. Hægt er að ganga beint út í ljósgarð úr báðum íbúðareiningum 

sunnanmegin. 

Byggingin er hönnuð skv. kröfum byggingareglugerðar um algilda hönnun.  

Gera skal ráð fyrir sjálfvirkum opnunarbúnaði fyrir útidyr úr miðrými, þ.e. aðalinngang og 

bakinngang. Einnig skal gera ráð fyrir sjálfvirkum opnunarbúnaði í inngangshurðum íbúaeininga 

sunnan megin í húsinu. Inngangshurð inn í deild heilabilaðra norðan megin hússins skal vera 

aðgangsstýrð en með neyðaropnun í boxi í vegg. 

Öll rými í byggingunni eru loftræst. 

Lóð: 

Handrið verða á viðeigandi stöðum vegna fallhættu og til varnar drukknunar. Á lóð eru 25 bílastæði, 

þar af 2 stæði fyrir fatlaða næst inngangi. Snjóbræðsla er við bílastæði fatlaðra sem og í öllum 

gönguleiðum á lóðinni. Lóðin er öll hönnuð skv. reglum byggingareglugerðar um algilda hönnun. 

Varnargarðar: 

Vegna hættu á ofanflóðum eru merkt hættusvæði A og B+C. Vegna þessa er krafa í skipulagi 

svæðisins um að koma fyrir 3.0m varnargarði norðanmegin á lóð. 

Sorp: 

Sorpskýli eru stödd við innkeyrslu bílastæðis. Skýlin eru þrjú talsins og skulu standast kröfur 

fjarðarbyggðar um þriggja tunnu kerfi. Sorpskýli skulu einnig standast kröfur reglugerðar vegna 

sambrunahættu við hús. Gera skal ráð fyrir að slöngukrana sé komið fyrir nærri sorpskýli svo 

mögulegt sé að þrífa það. Niðurfall er í sorpskýli. 

Frágangur utanhúss: 

Þak byggingarinnar er staðsteypt, 200mm, einangrað yfir plötu með tvöf. lagi af XPS einangrun og 

sniðskorinni steinullareinangrun samt. 200mm<X. Vatnsvarnarlag þaksins er úr PVC dúk en á plötu er 

bræddur asfaltpappi. Yfirborð þaks er úr torfi. Gera skal ráð fyrir a.m.k. 600mm drenmalarlagi við 

útbrúnir hússins til að auðvelda dren og vegna sambrunahættu. Aðal hallar þaks skulu vera a.m.k. 

1:40 og liggja að niðurföllum. 



Sökklar hússins eru staðsteyptir, 200mm, og einangraðir að utan með 100mm plasteinangrun. 

Botnplata er þá 150mm staðsteypt og 100mm plasteinangrun undir henni 100mm. 

Útveggir hússins eru staðsteyptir, 200mm, einangraðir að utan með 125mm steinullareinangrun. 

Veggir eru svo ýmist klæddir múkerfi og málaðir í hvítum lit eða með brunavarinni lerkiklæðningu. 

Einangra skal portveggi að innan með 50mm steinullareinangrun sem og 25mm steinullareinangrun 

undir hatti á þeim veggjum. Frágangur yfir klæðningu innan á portveggjum skal vera PVC dúkur en 

hattur ofan á portvegg. Gera skal ráð fyrir nægjanlegri loftun undir timburklæðningu. 

Allir gluggar og gluggasamstæður í byggingunni eru úr áli frá viðurkenndum framleiðanda. Þrefalt 

einangrunargler er í stórum gólfsíðum gluggum við útisvæði og ljósgarð. Tvöfalt gler er í minni 

gluggum í einkarýmum og í glerhurðum. Á öllum gluggum sunnanmegin í byggingu skal vera 

sólvarnargler. 

Gluggar: 

Gluggar í byggingunni eru af tveimur gerðum. Í dvalarrýmum einkarýma eru gluggar úr ál / tré sem 

komið er í eftir uppsteypun á viðeigandi vinklum. 

Aðrir gluggar í byggingunni eru álgluggar úr álkerfi af viðurkenndri gerð. Prófílþykkt er 50mm. Er 

álgluggum einnig komið í eftir uppsteypun og festir með akkerum frá framleiðanda gluggana. 

Kólnunartölur:    hámark skv. byggingareglugerð 

Útveggir:  0.39 W/m2K  0.40 W/m2K 

Þak:   0.16 W/m2K  0.20 W/m2K 

Gólf á fyllingu:  0.25 W/m2K  0.30 W/m2K 

Gluggar:  1.07 W/m2K  2.00 W/m2K 

Hurðir:   1.20 W/m2K    

Útveggir v. meðaltal: 0.60 W/m2K  0.85 W/m2K 

 

Frágangur innanhúss: 

Útveggir og steyptir innveggir eru sandsparslaðir og málaðir. 

Léttir innveggir eru almennt málaðir gifsveggir með tvöf. gifslagi hvoru megin grindar. Grindur eru 

45, 70 og 95mm. Tvöf. 45mm grind er í lagnaveggjum. Veggir á salernum eru úr 50 og 120mm Ytong 

kubbum, raka og brunaþolnir, þeir eru sparslaðir, málaðir að hluta og lagðir flísum.brunakröfum 

byggingar  R60. er fylgt í hvívetna. 

Loft: 

Niðurtekin loft eru í öllu húsinu. í Votrýmum er rakaþolnar loftaplötur en í öllum megin rýmum eru 

hljóðísogsplötur. Öll loft skulu uppfylla kröfur vegna brunavarna byggingarinnar og eru úr 

óbrennanlegum efnum. Einnig eru loftaklæðningar valdar með tilliti til hljóðkrafna fyrir A-flokk. 
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Gólf: 

Baðherbergi eru lögð flísum með hálkuvörn. Í meginrýmum byggingar er Vinylparket með 

brunahamlandi eiginleikum. Í Vindfangi er flotsteypa yfirborðsmeðhöndluð með viðeigandi efnum. 

Öll gólf í byggingunni er í flokki Bfl vegna brunavarna.Niðurföll eru í öllum votrýmum og í andyri. 

Hitakerfi: 

Byggingin er að upphituð með gólfhitakerfi með hjálp opnakerfis. Ofan við aðalinngangsdyr og 

flóttadyr úr miðrými eru einnig hitablásarar. 

Burðarvirki: 

Burðargrind hússins er öll staðsteypt. Veggir eru ýmist 200 eða 150mm þykkir. Þakplata hússsins er 

250mm þykk. 

Hljóðvist: 

Farið er eftir kafla 9 í staðlinum ÍST 45 vegna hönnunar á hljóðvist hússins. Byggingin skal uppfylla 

skilyrði um hljóðvist í A-flokki að því gefnu. 

Í loftum meginrýma byggingarinnar eru hljóðísogsplötur(24% dempun). Í meginrýmum eru einnig 

veggrimlar með hljóðísogseiginleikum(24% dempun) en einnig vegna útlitshönnunar. 

Vinyldúkur sem notaður skal í bygginguna skal hafa a.m.k. 13 dB L´n´w högghljóðdempun. 

Loftræsing: 

Hjúkrunarheimilð er vélrænt loftræst. Loftræsibúnaður er í tæknirými í miðrými hússins. Sameiginleg 

rými hverrar íbúðareiningar er einnig loftræst með opnanlegum gluggum. Einnig eru opnanlegir 

gluggar og svalahurð í öllum einkarýmum í húsinu. Útsogskerfi er í öllum salernum. Útsogskerfi er 

einnig fyrir ofan alla eldunaraðstöðu, í formi útblástursviftu. Viftan kastar lofti ofan eldavéla beint út. 

Einkarými eru loftræstar með loftskiptibúnaði með varmaendurnýtingu. 

Lagnir: 

Lagnaleiðir eru ýmist undir plötu eða í niðurteknum loftum. Skal þá ávallt ganga úr skugga um að 

lagnir séu einangraðar svo ekki komi til rakatjóns eða óæskilegrar sóunar á orku.  

 

Brunamál: 

Almennt:  

Brunavarnir verða í samræmi við meginreglur og viðmiðunarreglur núgildandi byggingareglugerðar 

112/2012 m. síðari breytingum. Byggingin er í notkunarflokki 6 vegna heilabilunardeildar 

norðanmegin í húsinu. 

Brunaþol burðarvirkis: 



Í samræmi við töflu 9.06 skal brunamótstaða burðarvirkis vera R60, m.t.t. lækkunar vegna 

vatnsúðakerfis. 

Klæðningar: 

Allar loft og veggklæðningar innanhús eru í flokki 1. Hengiloft skal uppfylla flokkuner A2-s1,d0,  

Veggrimlar eru B-s1,d0 og á gólfum er vinylparket, Bfl-s1. 

Brunahólf: 

Byggingin er á einni hæð. Hvert einkarými er sér brunahólf EI 60. Meginbrunahólf byggingarinnar eru 

samverurými deilda en deildir sunnanmegin hússins eru eitt brunahólf. Tæknirými hússins eru tvö, 

annað lagna/loftræsirými og hitt inntak vatnsúðakerfis. Bæði rýmin eru í sér brunahólfi. Stóreldhús í 

miðrými hússins er einnig sér brunahólf. Hurðir milli brunahólfa eru EI2-30-CSm. Ef sýnt er fram á 

það ásættanlegt sé vegna geislunar má nota E30-CSm hurðir t.d. á göngum og þar sem brunaálag er 

lítið. Lagnastokkar eru ávallt EI60. Tryggja skal að reykur berist ekki milli rýma og því skal þétta vel 

með viðurkenndum efnum með öllum lögnum sem liggja gegnum brunahólfandi veggi.Við brunahólf 

miðrýmis og deilda sunnan megin er gluggasamstæða. Skulu öll gler í samstæðunni vera brunavarin 

E30.  

Loftræsikerfi skal í öllum tilvikum uppfylla kröfur núgildandi byggingareglugerðar um brunavarnir og  

DS 428, 4. útg. loftræsikerfi skal smíða úr óbrennanlegu efni, A2-s1,d0 og annað í því kerfi skal taka 

sérstakt tillit til brunavarna skv. reglum og reglugerðum. 

Flóttaleiðir: 

Frá öllum rýmum þar sem fólk dvelur eru a.m.k. tvær flóttaleiðir. Í miðrými hússins eru tvær merktar 

flóttaleiðir, þ.e. aðalinngangur og flóttaleið bakatil húss. Gangurinn er virk flóttaleið allra þriggja 

deilda hússins í aðra áttina. Hinar flóttaleiðirnar liggja út á verönd.  

Hurðir í flóttaleiðum eru 1800mm tvíhengdar með opnunarbúnaði í samræmi við ÍST EN 1125. Við 

hurð á heilabilunardeild skal vera handvirkur opnunarbúnaður  og skal hurð sjálfvirkt opnast við 

bruna eða rafmagnsleysi. Í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar verður sett upp 

yfirlitsmynd sem sýnir flóttaleiðir ásamt helstu viðbrögðum vegna eldvoða á völdum stöðum í 

byggingunni. Viðbragðsáætlun byggingar og teikningar verða til reiðu fyrir slökkvilið í sérstökum skáp 

í andyri. 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi: 

Í byggingunni er viðurkennt númerað kerfi brunaviðvörunar sem hannað er og uppsett í samræmi við 

reglur og leiðbeiningar mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54. Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis er í 

tæknirými með undirstöð í fundarrými. Við stjórnstöð og undirstöðvar skal setja upp yfirlitsmynd af 

kerfinu. Kerfið er þjónustað af aðila viðurkenndum af mannvirkjastofnun. 

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi(Slökkvikerfi): 
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Í allt hjúkrunarheimilið verður sett sjálfvirkt vatnsúðakerfi, sprinkler. Kerfið verður hannað skv. ÍST 

EN 12845. Úðastútar skulu vera "quick responce" gerð.  

Neyðarlýsingar: 

Neyðarlýsing, sjálflýsandi við straumrof(60mín) merkingar og "ÚT" ljós eru í hjúkrunarheimilinu í 

samræmi við byggingareglugerð, ÍST EN 1838:1999, ÍST EN 50172:2004, leiðbeiningar 

mannvirkjastofnunar og ISO 16069. Neðarlýsing er í öllum flóttaleiðum í meginrýmum hússins.  

Slökkvitæki: 

Handslökkvitæki skulu sett í samræmi við leiðbeiningar mannirkjastofnunar. Handslökkvitæki skulu 

vera í öllum íbúðum hjúkrunarheimilisins og í öllum eldhúsum þ.m.t. stóreldhúsi. Handslökkvitækin 

skulu vevra skv. gr.9.4.4. í núgildandi byggingareglugerð, leiðbeiningum 165.BR1 og ÍST EN 3. 

Slöngukefli: 

Slöngukerfi eru á völdum stöðum í byggingunni og skulu ná út í öll horn skv. reglugerð. 

Loftræsikerfi: 

Loftræsikerfi hússins skal hannað í samræmi við gildandi byggingareglugerð og DS 428, 4.útg. Tryggt 

verður að loftræsikerfið geti ekki dreift reyk eða hita milli brunahólfa. Lagnahönnuður skal sýna fram 

á að loftræsikerfið standist allar kröfur og gefa þar með út uppdrætti og lýsingu því tengdu. 

Brunaþéttingar: 

Lagnagöt og önnur göt milli brunahólfandi eininga verða þétt með viðurkenndum brunaþéttiefnum á 

viðurkenndann hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera í notuð og uppsett í samræmi 

við verklýsingar framleiðanda þeirra og viðurkennd eru af mannvirkjastofnun fyrir fyrirhugaða 

notkun.  

Viðbragðsáætlun og eftirlit: 

Viðbragðsáætlun vegna bruna í byggingunni skal lögð fram áður en til opnunar kemur og skal vera 

útbúin í samráði við hönnuð braunavarna og slökkvilið staðarins.  

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð 723/2017 um 

eldvarnir og eldvarnareftirlit. Kerfisbundið eigið eftirlit skal vera í húsinu. 

3.2 Skráningartafla 

Skráningartafla telst til fylgigagna með Aðaluppdráttum. Leiðbeiningar vegna skráningar mannvirkis 

er að finna á vef þjóðskrár Íslands og framkvæmasýslu ríkisins. Við umsókn byggingaleyfis skal fylgja 

uppdráttum skráningartafla skv. kafla 2.4 í núgildandi byggingareglugerð (Byggingareglugerð.2012).  

Skráningartöflu Hjúkrunarheimilis má finna í viðauka D 



3.3. Fylgiskjöl 

Fylgiskjöl með Aðaluppdráttum eru umsókn um byggingarleyfi og gátlisti byggingarfulltrúa. Ekki voru 

gátlisti né byggingarleyfisumsókn aðgengileg á síðu fjarðabyggðar var notast við eyðublöð frá 

byggingafulltrúa í Reykjavík. 

Fylgigögn má finna í viðauka D 

4. Sérteikningar 

Sérteikningar skiptast upp í verk- hluta- og deiliteikningar eftir mismunandi „fókus“ verkteikningar 

eru 1:50 teikningar af grunnmyndum, sniðum og útlitum. Hlutateikningar eru 1:20 og deiliteikningar 

eru í skalanum 1:5 

Sérteikningar ásamt skýringum og öðru má finna í viðauka D 

5. Útboðsgögn og Verklýsingar 

Hér er um að ræða opinbera framkvæmd hjúkrunarheimilis. Útboðið er opið ein og venja er með 

opinberar framkvæmdir þar sem allir mega taka þátt í útboði. Þar sem kostnaðaráætlun er yfir 712 

milljónum króna  verður að bjóða verkið út á evrópska efnahagssvæðinu. Skal þá auglýsa útboðið 

degi fyrr á EES svæði en á utbodsvefur.is og innlendum miðlum. Stuðst var við ÍST 30 og lög þessu 

tengdu við gerð útboðsgagnanna. 

Verklýsingar eru af köflum 1. Aðstaða og 7. Frágangur utanhúss.  

Allar upplýsingar er þetta varða er að finna í viðaukum þessarar skýrslu. 

Útboðs- og samningsskilmálar ásamt verklýsingum má finna í viðauka A 

6. Teiknistofan TDÁ 

Í þessum fasa er teiknistofan skilgreind og minni vinnu gerð skil. Hönnunaráætlun, tímaskýrslur, 

reikningar og fundargerðir er að finna í þessum lið 

Hönnunaráætlun, tímaskráningar, reikningar og fundargerðir má finna í viðauka B 

  



23 
 

7. Lokaorð 

Þegar tekin er saman önnin í heild sinni gekk verkefnið í raun í gegnum margt. Í raun var 

breytingarfasi verkefnisins í lengra lagi tímalega séð vegna persónulegra aðstæða og ekki var búið að 

klára hönnun byggingarinnar, þ.e. forhönnunarfasann að fullu fyrr en í byrjun nóvember. Upprunaleg 

hönnunaráætlun gekk ekki upp en á leið minni í gegnum ferlið var henni breytt og endurmetin. 

Ástæður þess voru taldar upp í formála þessarar skýrslu.  

Breyting byggingarinnar nam stækkun upp á um 120 m2, hækkun lofthæðar, breytingu þaks, 

uppstokkun alls miðrýmis og miklar breytingar á skipulagingu og í raun hugmyndafræði rýma og 

nýtingu þeirra, innréttingar og skipulag einkarýma. Einnig var breyting a sorpskýlum og á klæðningu 

þar sem ég fækkaði klæðningar efnum úr þremur í tvö.  

Vinnsla við þetta verkefni var stórskemmtileg. Vinnan fór fram með aðeins öðrum hætti en á fyrri 

önnum þar sem ég þurfti að vinna mikið heima og var því ekki í miklu sambandi við kennara eða 

samnemendur. Þá missti ég líka af annarri staðarlotu vegna fæðingar sonar míns.  

Ég er mjög ánægður með verkefnið eins og það er en þó er eftirsjá að hafa ekki átt meiri tíma til að 

vinna það líkt og ég hef gert í verkefnum á fyrri önnum. Þá hefði verið gaman að fara dýpra í 

forsteyptar samlokueiningar til að fá þær til að virka í fyrir þessa byggingu. Einnig hefði ég kosið 

töluvert meiri tíma til að kafa í útboðsgögnin og verklýsingarnar í stað þess að þurfa að enda á þeim í 

pressu. Einnig hefði verið gaman að gefa sér meiri tíma til að ræða við efnissala og framleiðendur.  
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TILBOÐSBLAÐ 

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð 

sem boðið hefur verið út á evrópska efnahagssvæðinu. Tilboðið er gert samkvæmt meðfylgjandi 

útboðslýsingu, þar með talinni verklýsingu, teikningum og öðrum gögnum sem talin eru upp í 

útboðslýsingunni. Með undirskrift sinni staðfestir verktaki að hann hafi lesið og skilið útboðslýsingu 

sem hann samþykkir. 

Heildarverð tilboðs:_________________________________________________________________ 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

• Móttaka og opnun tilboða skal vera á Klausturstíg 1, 113, Reykjavík, fyrir kl.11:00, 

mánudaginn 11.febrúar 2019. 

• Verklok eru 17.desember 2019 

• Virðisaukaskattur er innifalinn í tilboði. 

• Útboðsform: Almennt útboð, boðið út á evrópska efnahagssvæðinu(EES) 

• Verktrygging: 10% af samningsupphæð, lækkar í 4% við afhendingu, eyðist við afhendingu 

Innifalið í heildarverði er allur kostnaður við verkið, að undanskildum þeim sem tekin eru fram í kafla 

0.5.1 í útboðslýsingu þessari. 

 

Nafn bjóðanda:_______________________________ kt.__________________________________ 

Heimilisfang:_________________________________________________ Póstnr.__________ 

Sími:_______________ gsm:_________________Netfang:__________________________________ 

 

 

 

Undirskrift:___________________________________________________ 

Staður og dags.________________________________________________ 
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TILBOÐSSKRÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1

AÐSTAÐA OG 

UNDIRBÚNINGUR 

FRAMKVÆMDA

1.1 Aðstaða og vinnusvæði
1.1.1 Uppsetning aðstöðu og öryggisgirðing 1 heild   __________ ______________

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 heild   __________ ______________

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: ______________

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 Múrverk
7.1.1 Einangr. Og frágangur sökkulveggja 283 m²   __________ ______________

7.1.2 Einangr. Og múrhúðun útveggja 898 m²   __________ ______________

7.1.3 Einangr. Og frágangur portveggja 196 m²   __________ ______________

7.1.4 Einangrun útveggja 132 m²   __________ ______________

7.1.5 Ílögn þaks 1,508 m²   __________ ______________

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: ______________

7.2 Trésmíði
7.2.1 Brunavarin timburklæðning 132 m²   __________ ______________

7.2.2 Undirkerfi timburklæðningar 132 m²   __________ ______________

7.2.3 Frágangur veggja við þakglugga 80 m²   __________ ______________

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: ______________

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Ál flasningar við timburklæðningu 260 m   __________ ______________

7.3.2 Frágangur portveggja 283 m   __________ ______________

7.3.3

Einangrun og álflasning/áfella á vegg í 

ljósgarði 5 m   __________ ______________

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: ______________

7.4

GLUGAR, GLER OG 

ÚTIHURÐIR
7.4.1 Álkerfisgluggar- og hurðir

7.4.1.1 GL-02 6 stk   __________ ______________

7.4.1.2 GL-03 2 stk   __________ ______________

7.4.1.3 GLS-01 1 stk   __________ ______________

7.4.1.4 GLS-02 1 stk   __________ ______________

7.4.1.5 GLS-03 1 stk   __________ ______________

7.4.1.6 GLS-04 2 stk   __________ ______________

7.4.1.7 GLS-07 1 stk   __________ ______________

7.4.1.8 GLS-08 1 stk   __________ ______________

7.4.1.9 GLS-09 1 stk   __________ ______________

7.4.1.10 GLS-10 1 stk   __________ ______________

7.4.1.11 GLS-11 1 stk   __________ ______________

7.4.1.12 ÚH-01 3 stk   __________ ______________

7.4.1.13 ÚH-02 1 stk   __________ ______________

7.4.2 Ál-tré gluggar og hurðir

7.4.2.1 GL-01 22 stk   __________ ______________

7.4.2.2 GLS-12 15 stk   __________ ______________

7.4.2.3 GLS-13 4 stk   __________ ______________

7.4.2.4 GLS-18 1 stk   __________ ______________

7.4.2.5 ÚH-03 1 stk   __________ ______________

7.4.2.6 ÚH-04 1 stk   __________ ______________

7.4.3 Þakgluggar

7.4.3.1 ÞGL-01 20 stk   __________ ______________

Kafli 7.4 Gluggar, gler og útihurðir 

samtals: ______________
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7.5 ÞAKFRÁGANGUR
7.5.1 Asfaltpappi 1,508 m²   __________ ______________

7.5.2 Viðsnúið þak 1,508 m²   __________ ______________

7.5.3 Frágangur torfþaks 1,253 m²   __________ ______________

7.5.4 Drenmöl á þaki 87 m
3

  __________ ______________

7.5.5 Þakniðurfall 28 m²   __________ ______________

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 

samtals: ______________

7.6 TÍMAVINNA
7.6.1 Tímavinna iðnaðarmanna 150 klst   __________ ______________

7.6.2 Tímavinna verkamanna 150 klst   __________ ______________

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 

samtals: ______________

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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0. ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR 

0.1 ALMENNT 

0.1.1 Útboð 

TDÁ, fyrir hönd Félags- og tryggingamáaráðuneytisins, óskar eftir tilboðum í verkið: 

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins 

og þeim er lýst í grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Tilvísanir í lög og skammstafanir lagaheita er að finna í „0.3.4 Lög, reglugerðir, leiðbeiningar og 

staðlar“ og „0.1.9 Orðskýringar“ 

Ath: Tekið er fram að aðeins þau tilboð sem standast kröfur um hæfi/hæfni og reynslu verða metin 

gild 

0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit 

ÚTBOÐSFORM 

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

innkaup nr. 120/2016 (OIL) og grein 1.2.2 í ÍST 30 (ÍST 30, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um 

verkframkvæmdir). 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og innlendum miðlum eftir því sem við á 27. 

nóvember 2018 

• Auglýst á utbodsvefur.is og innlendum miðlum eftir því sem við á 28.nóvember 2018. 

• Kynningarfundur/vettvangsskoðun 10.des 2019 kl 11:00 sjá kafla 0.1.6 

• Fyrirspurnatíma lýkur   3.feb2019  sjá kafla 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út   6.feb 2019  sjá kafla 0.3.2 

• Opnun tilboða    11.feb 2019 kl: 11:00 sjá kafla 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma  14.feb 2019  sjá kafla 0.1.8 

• Lok framkvæmdatíma   17.des 2019  sjá kafla 0.1.8 

• Opnunarstaður    Klausturstíg 1, 113, Reykjavík 

0.1.3 Persónuvernd 

Þar sem einhver þeirra gagna sem óskað er eftir frá bjóðendum kunna að innihalda 

persónuupplýsingar skal tekið fram að fyllsta öryggis verður gætt við meðhöndlun og geymslu þeirra. 

Enginn óviðkomandi mun hafa aðgang að þeim gögnum er innihalda persónuupplýsingar og þær 
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geymdar á tryggum stað innan Ríkiskaupa og FSR. Gögnin verða ekki afhent þriðja aðila né verða þau 

flutt út fyrir EES svæðið. TDÁ ehf telja að gerðar hafi verið viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi 

þeirra upplýsinga/gagna sem stofnunin fær aðgang að/afrit af og meðhöndla þau gögn í samræmi við 

gildandi lög um persónuvernd hverju sinni. Hinn skráði á rétt á að fara fram á það við ábyrgðaraðila 

að fá aðgang að persónuupplýsingum, láta leiðrétta þær, takmarka vinnslu þeirra hvað hinn skráða 

varðar eða andmæla vinnslu. 

0.1.4 Kröfur til bjóðenda 

Í þessum kafla er hæfiskröfum til bjóðenda lýst. Ef bjóðandi uppfyllir ekki allar hæfiskröfur útboðsins, 

telst tilboð hans ógilt skv. 82. gr. laga um opinber innkaup(OIL) og verður vísað frá. Ef fyrirtæki byggir 

á getu annars aðila í samræmi við 76. gr. OIL skal hæfisyfirlýsing bjóðanda einnig innihalda viðeigandi 

upplýsingar skv. 1. mgr. 73. gr. sömu laga, um þann aðila.  

Fyrirtæki skal jafnframt sanna fyrir kaupanda að það hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð, t.d. með því að 

leggja fram skuldbindandi yfirlýsingu aðila um að hann muni annast verkið eða þjónustuna.  

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum sínum, 

eða gögnum sem TDÁ hafa áskilið sér rétt til að óska eftir. Settar eru fram eftirfarandi ófrávíkjanlegar 

lágmarks kröfur til bjóðanda:  

M1: Tæknileg geta bjóðanda  

Tæknileg og fagleg geta fyrirtækis skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar sínar 

gagnvart kaupanda. Fyrirtæki er heimilt að byggja á fjárhagslegri, tæknilegri og faglegri getu annarra 

aðila óháð lagalegum tengslum við þá, sbr. 76. gr. OIL.  

M1a:  Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk. Með sambærilegu verki 

er átt við verkefni svipaðs eðlis (stærð byggingar og starfsemi) og að upphæð verksamnings hafi að 

lágmarki verið 60% af tilboði í þetta verk.  

M1b:  Yfirstjórnandi verks skal hafa á sl. 3 árum stjórnað a.m.k. einu verki svipaðs eðlis (stærð 

byggingar og starfsemi) og þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 60% af tilboði bjóðanda 

í þetta verk.  

M1c:   Bjóðandi skal hafa á sínum vegum eftirfarandi aðila tiltæka allan verktímann;  

a) Tæknimenntaðan ráðgjafa með að lágmarki 5 ára starfsreynslu í faginu, á síðustu 5 árum, og BS 

gráðu í byggingafræði, tæknifræði, verkfræði eða með sambærilega menntun.  
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b) Einnig skal hann hafa ráðgjafa með sérþekkingu á öryggiskerfum, sem setið hefur námskeið í 

uppsetningu öryggiskerfa á síðustu 4 árum, og ráðgjafa sem hefur sett upp 5 öryggiskerfi í 

öryggisflokki „Grade 3“ skv. EN 50131 á síðustu 5 árum. Þetta má vera sami aðili ef hann uppfyllir 

skilyrði um hvort tveggja (a og b).  

c) Starfsmann með sérþekkingu sem sinnir Öryggis, heilbrigðis og umhverfi á vinnustað (ÖHU) 

málefnum. Gerð er krafa um 3ja ára starfsreynslu á síðustu 5 árum sem öryggisráðgjafi ÖHU málefna 

í verklegum framkvæmdum eða í sambærilegu starfi.  

d) a.m.k. 10 fastráðna iðnmenntaða starfsmenn á launaskrá er starfi í verkinu á hverjum tíma, 

viðurkennda af fagfélögum á Íslandi. Þessir starfsmenn skulu ekki vera hluti af stjórnendateyminu. 

Iðnmenntun skal vera í viðeigandi fagi í samræmi við verkefnið.  

M1d:  Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu stjórnendur hafa 

unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki.  

M1e:  Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun, ÖHU.  

M2:  Fjárhagsstaða bjóðanda  

Fjárhagsstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 

verkkaupa, sbr. 71. gr. OIL. 

M2a:  Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár hafi að lágmarki verið sem nemur 60% af 

tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í viðkomandi verk. 

M2b:  Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt sem nemur a.m.k. 5% af tilboðsfjárhæð samkvæmt 

ársreikningi endurskoðuðum af löggiltum endurskoðanda. Ársreikningurinn skal vera án 

athugasemda um rekstrarhæfi. 

M2c:  Bjóðandi skal vera í skilum með opinber gjöld þegar hann skilar inn tilboði.  

M2d:  Bjóðandi skal vera í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna þegar hann skilar inn 

tilboði. 

M3:  Útilokunarástæður bjóðanda  

Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin afbrot skal útilokaður frá 

þátttöku í innkaupaferli:  

1) þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum, 

2) spillingu, 
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3) sviksemi, 

4) hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi, 

5) peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, 

6) barnaþrælkun eða annars konar mansal. 

Skylda til að útiloka þátttakanda eða bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið 

sakfelldur með endanlegum dómi fyrir brot skv. 1. mgr., er í stjórn, framkvæmdastjórn eða 

eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í því. 

Þátttakandi eða bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum 

um greiðslu opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og því hefur verið 

endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í 

aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Bjóðandi skal skila inn vottorði þess efnis og má það 

ekki vera eldra en 3 mánaða. Auk þess áskilur verkkaupi sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í 

innkaupaferli ef aðrar ástæður til útilokunar sem tilgreindar eru í 68. gr. OIL eiga við um hann. Með 

heimild í 6. mgr. 68. gr. OIL og með vísan til tilmæla OECD, „Working group on Bribery“, munu 

TDÁ/verkkaupi við mat á hæfi bjóðanda og ákvörðun um samningsgerð taka mið af því hvort 

fyrirtæki hefur gert nægar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og upplýsa um mútugreiðslur af hálfu 

starfsmanna fyrirtækisins til innlendra og erlendra aðila, t.a.m. með innri úttektum, 

ábendingarhnapp á vefsíðu, siðareglum og stefnu varðandi gjafir og umbun til viðskiptaaðila. 

Bjóðandi skal staðfesta og upplýsa hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar í þessu skyni í tilboði sínu. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla hvenær sem er eftir frekari gögnum skv. 74. gr. OIL. Með því að 

undirrita tilboð, staðfestir bjóðandi að framangreindar útilokunarástæður eiga ekki við um hann 

(fyrirtækið), einstaklinga í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn fyrirtækisins og heldur ekki 

um einstaklinga sem hafa heimild til fyrirsvars, ákvarðanatöku eða yfirráða í því.  

M4: Öryggismál 

Gerð er krafa um að starfsmenn sem vinna að uppsetningu og frágangi öryggiskerfa almennt hafi 

hreint sakavottorð. Fyrirtæki skal geta sýnt fram á hreint sakavottorð þeirra starfsmanna sem vinna 

að þessum verkþáttum. Kallað verður eftir þessum upplýsingum áður en til þessa verkþáttar kemur. 

Viðkomandi starfsmenn skulu heimila skoðun þar að lútandi. Sjá ákvæði um persónuvernd framar í 

gögnum í kafla „0.1.3 Persónuvernd“. 
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Starfsréttindi 

Bjóðandi skal vera skráður í fyrirtækjaskrá. Sé fyrirtæki frá öðrum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins 

eða aðildarríkjum stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu skal sýna fram á fullnægjandi skráningu 

í heimaríki með vottorði.  

Bjóðandi sem nýtir starfsmannaleigu skal geta sýnt fram á að hún hafi verið tilkynnt til 

Vinnumálastofnunar og hafi starfsleyfi á Íslandi. Bjóðandi sem fyrirhugar að ráða ríkisborgara frá ríki 

utan Evrópska efnahagssvæðisins, EFTA-ríkis eða Færeyja skal sækja um og vera búinn að fá útgefið 

atvinnuleyfi áður en viðkomandi hefur störf.  

TDÁ/Verkkaupi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Leiði sú 

könnun í ljós að fyrirtæki þeirra hafi orðið gjaldþrota eða komist í sambærilega aðstöðu síðastliðin 

fimm ár, verður bjóðanda vísað frá, enda eigi í hlut sama rekstrareining, með sömu eða nær sömu 

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

sama markaði en með aðra kennitölu.  

Sérstök athygli bjóðanda er vakin á því að gögnum sem sýna fram á að hann uppfylli framangreindar 

kröfur, skal skila inn með tilboði. Listi yfir gögn sem skila skal inn kemur fram í kafla 0.4.2 Fylgigögn 

með tilboði. Ef bjóðandi skilar ekki inn öllum umbeðnum gögnum með tilboði sínu áskilur verkkaupi 

sér rétt til að ganga ekki til samninga við hann. Sjá einnig kafla „0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum“ 

og „0.3.15 Almennir fyrirvarar“. 

0.1.5 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Hjúkrunarheimilið Fjarðabyggð mun standa við Dalbraut 1, Eskifirði. Lóðin afmarkast við Bleiksá til 

austurs en Norðfjarðarveg til vesturs. Þá nær lóð að Dalbraut til norðurs og fyrirhuguðum vegi 

Leirubakka til suðurs. Hönnun hússins var verðlaunatillaga Helga Mars Hallgrímssonar og Guðrúnar 

Ingvarsdóttur í samkeppni 2010. Davíð Árnason tók við tillögu og kláraði 2018.  

Byggingin mun hýsa starfsemi hjúkrunarheimilis með 20 einkarýmum í þremur álmum, þar af 

heilabilunardeild. Í byggingunni er að finna stóreldhús/iðnaðareldhús sem þjónusta mun heimilið og 

senda matarskammta til öryrkja og eldri borgara í nágreninu.  

Í hverri álmu eru stór sameiginleg rými og fyrir miðju hússins er ljósgarður sem er alklæddur 

glervegg. Byggingin er steinsteypt klædd með múrkerfi og brunavarinni Lerkiklæðningu en er þó að 

einhverjum hluta úr gleri.  
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Helstu stærðir: 

Lóð:   7433m2 

Byggingarmagn:  1620m2 

Brúttórúmmál:  5.127m3 

Bílastæði á lóð:  25, þar af 2 fyrir fatlaða 

0.1.6 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar í Háskólabíó, sal 2, á þeim tíma sem fram kemur í grein 0.1.2 

Útboðsform – Útboðsyfirlit. Verður þa mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa sem kynna munu fyrir 

bjóðendum eðli verks og hönnunar og taka við spurningum frá þeim. Ekki er unnt að skoða aðstæður 

á staðnum en bjóðendur fá greinagóða lýsingu af hæðum og aðstæðum almennt. Ef bjóðendur þess 

óska geta þeir fengið kynningu á væntanlegum verkstað frá staðarmanni fram að lokun útboðs. 

Gerð verður grein fyrir uppbyggingu verkáætlunar sem verktaki þarf að standa skil á áður en 

verksamningur er undirritaður. 

0.1.7 Verksamningur – Verkáætlun 

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

verkið, sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði „E – 01“ sem 

fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram eftirtalin fylgigögn verkáætlunar sem 

verða fylgigögn verksamnings: 

Verkáætlun (tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. Grein 3.3.1 í ÍST 30. 

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

Áætlunin skal að lágmarki innifela alla verkliði niður á þriðja númer í verklýsingu 

• Verkáætlun skal unnin í MS Project hugbúnaði. 

• Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 

verksins skulu einnig staðfesta hana.  

• Verkkaupi gerir kröfu um að í verkáætlun komi fram tímalína yfir þá hönnun sem verktaki 

þarf að framkvæma í verkinu.  

• Allri hönnun verktaka, sem skilgreind er í verklýsingu, skal lokið innan 2 mánaða frá því að 

skrifað er undir verksamning. 
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Verktryggingu 

Verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. 

Yfirlit undirverktaka sem koma að meginhluta verksins. 

Siðareglur skv. kafla „0.3.11 Viðskiptasiðferði“. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 

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

verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo 

að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.  

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi leggja fram þá hluti eða þjónustu sem 

samningur við verktaka segir til um. Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, 

viðbótarverka, magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 

framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun ef viðkomandi verkþáttur er á bundinni leið 

(Critical Path) verksins.  

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

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

nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til 

tafabóta, sbr. kafla „0.5.4 Frestir – Tafabætur“. 

0.1.8 Framkvæmdatími 

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

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í grein 0.1.2  Útboðsform – Útboðsyfirlit. 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 

samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að 

fullu. 

0.1.9 Orðskýringar 

Bjóðandi: Bjóðandi er sá aðili sem býður í verkið. Í sumum tilfellum getur verið átt við þann bjóðanda 

sem hlýtur verkið. 

Bjóðandi/verktaki: Átt er við þann sem hlýtur verkið 

OIL: Lög um opinber Innkaup nr. 120/2016. 

Verkkaupi: Verkkaupi er kaupandi verkefnisins. TDÁ fer með umsjón verkefnisins/yfirstjórn 

verklegrar framkvæmdar fyrir hönd verkkaupa. 
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Verktaki: Átt er við þann bjoðanda sem hlýtur verkið. 

ÖHU: Öryggis, heilbrigði og umhverfi á vinnustað, oft átt við þann aðila sem hefur yfirumsjón með 

þeim þáttum. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:  Félags- og tryggingamálaráðuneytið(Velferðarráðuneytið) 

   Skógarhlíð 6 

105 Reykjavík 

Umsjón:  Teiknistofa Davíðs Árnasonar (TDÁ) 

   Klausturstíg 1 

   113 Reykjavík 

0.2.2 Ráðgjafar 

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 

Davíð Árnason,   Byggingafræðinemi 

Eyþór Rafn Þórhallsson,  Verkfræðingur 

Helgi Guðjón Bragason,  Byggingafræðingur 

Karl Hákon Karlsson,  Tæknifræðingur 

Viggó Magnússon,  Byggingafræðingur 

Þormóður Sveinsson,  Arkitekt 

0.2.3 Umsjón, byggingastjóri, eftirlit og skipurit verkefnis 

Teiknistofa Davíðs Árnasonar (TDÁ) fer með yfirstjórn verklegrar framkvæmdar og ber ábyrgð á 

umsjón og eftirliti með verkinu fyrir hönd verkkaupa, mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

Umsjónaraðili/verkefnisstjóri er á vegum TDÁ. 

TDÁ munu vera með sérstakann starfsmann til að sjá um starf byggingarstjóra verksins og daglegt 

eftirlit. Undir byggingarstjóra starfa daglegir eftirlitsmenn þess fyrirtækis eða aðkeyptir sérfræðingar 

eftir fagsviði. Eru þessir aðilar fulltrúar verkkaupa gagnvart verktaka. Verkefnisstjóri og 

byggingarstjóri munu funda reglulega með verktaka á verkfundum, sbr. grein „0.8.1 Verkstjórn 

verktaka og verkfundir“ í útboðs- og samningsskilmálum þessum. Þar stýrir byggingarstjóri fundi og 
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sér um ritun fundargerðar ásamt því að undirbúa fundi í samráði við verkefnisstjóra TDÁ. Verktaki 

skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við byggingarstjóra og 

umsjónaraðila/verkefnisstjóra. 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 

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

stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. Vakin er athygli á því að eftirlitsaðili mun 

leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning), en 

þeim er nánar lýst í grein „0.8.7 Verklokaúttekt“ og þá með áherslu á brunavarnir. Sjá einnig greinar 

„0.1.7 Verksamningur – Verkáætlun“ og 0.5.3 Breytingar á verkinu(viðbótarverk) – aukaverk“ 

 

Skipurit verkefnis 
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0.3 ÚTBOÐSÐGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR - STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna verks þesa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 12345 

b) Verklýsing nr. 12345 

c) Útboðsteikningar á PDF formi 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 

f) ÍST-30, 6.útg. 2012 og aðrir staðlar 

Bent er á að staðlar og reglugerðir fylgja ekki útboðsgögnum heldur er aðeins vísað til þeirra og því 

verður verkkaupi eða sá sem viðkemur máli að útvega sér sjálfur eintak staðla, reglugerða eða viða 

að sér lögum. 

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 TDÁ fyrirspurn eigi 

síðar en þann dag sem getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnin skal 

merkt: „Útboðsnúmer 12345“ og send á tölvupósti í netfangið: dabbiarna@hotmail.com, eða ef um 

er að ræða minniháttar fyrirspurn má hafa samband í síma 865-3433. 

Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum á útboðsgögnum, verða birt á vefsíðu 

Ríkiskaupa eigi síðar en þann dag sem getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“. 

Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum, verða hluti af útboðsgögnunum. 

Sérstök athygli bjóðenda er vakin á því að ekki verða sendar út tilkynningar um það þegar efni tengt 

útboðinu er sett á vef Ríkiskaupa. Bjóðendur bera því ábyrgð á að fylgjast með því hvort svör við  

fyrirspurnum og/eða breytingar á útboðsgögnum eru sett á vefinn. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

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

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

undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Útboðsgögn skv. „0.3.1 Útboðsgögn“ sem verktaki fékk afhent í útboðsferlinu eru hluti samnings milli 

verktaka og verkkaupa. Verktaki skal á sinn kostnað prenta úr þau gögn sem hann telur þurfa við 

framkvæmd verksins. 

mailto:dabbiarna@hotmail.com
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Sér útboðsgögnum breytt á framkvæmdatíma, að ósk verkkaupa eða vegna leiðréttinga sem gera 

þarf á þeim, verða þau afhent verktaka í ábyrgðapósti. 

Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið í álagi hans, innan eðlilegra marka endurgjald fyrir móttöku, 

prentun, meðhöndlun og rýni breyttra útboðsgagna /útboðsteikninga og nýrra gagna. Eðlileg mörk 

eru skilgreind 20% af heildarfjölda útgefinna teikninga. Fyrir hverja breytta teikningu umfram þessi 

20% fær verktaki greiddar kr. 10.000 með vsk og fyrir hverja nýja teikningu sem ekki hefur verið gefin 

út áður fær hann greiddar kr. 20.000 með vsk. Verktaki fær ekki greiðslu fyrir þær teikningar sem 

hann óskar sjálfur eftir að verði breytt t.d. til að auðvelda vinnu hans, svo sem uppstækkun deila. 

Verktaki fær eitt teikningasett útboðsgagna útprentað, í A3. Einnig fær hann stimplaðar 

bygginganefndateikningar sem og stimplaðar sérteikningar, eitt sett í A1. Komi til að gerðar verði 

breytingar á framkvæmdatíma fær hann eitt eintak af hverri stimplaðri breytingateikningu. 

0.3.4 Lög, reglugerðir, leiðbeiningar og staðlar 

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

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

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

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki, nr. 160/2010, og byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

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

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

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016. Skammstöfun OIL. Lögin má nálgast á vefsíðu 

Alþingis á slóðinni: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html 

• Reglugerðir byggðar á lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, eftir því sem við á 

• Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir. 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 
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• Staðallinn ÍST 30 Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir 

0.3.5 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. gr. laga nr. 120/2016 (OIL) og 89. gr. OIL að 

því er varðar bann við gerviverktöku. Ef við á skal bjóðandi upplýsa hvaða hluta samnings hann 

hyggst láta þriðja aðila framkvæma sem undirverktaka og skulu þær upplýsingar liggja fyrir áður en 

samningur er undirritaður.  

Bjóðandi skal upplýsa verkkaupa í tilboði hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis 

verkkaupa áður en undirverktaki hefur störf. Verði breytingar á vali á undirverktaka á samningstíma 

gildir það sama. Bjóðandi/verktaki ber fulla ábyrgð á því að undirverktaki skili verkefni í samræmi við 

útboðsskilmála.  

Komi tilboð til álita er verkkaupa heimilt að krefjast þess að bjóðandi leggi einnig fram 

hæfisyfirlýsingu skv. 73. gr. OIL fyrir undirverktaka og síðar ef breyting verður varðandi undirverktaka 

á samningstíma.  

Ef útilokunarástæður skv. 68. gr. OIL eiga við um undirverktaka er bjóðanda/verktaka skylt að útvega 

nýjan undirverktaka í hans stað. Sama á við ef undirverktaki uppfyllir ekki kröfur um tæknilegt hæfi 

varðandi þann samningsþátt sem honum er falinn.  

Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum verksamningi og skal bjóðandi skila 

yfirlýsingu/staðfestingu viðkomandi undirverktaka þar um, komi tilboðið til álita. Sjá eyðublað í 

fylgiskjali „E-06 Yfirlýsing /Staðfesting undirverktaka“. 

0.3.6 Starfskjör – keðjuábyrgð 

Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn hans, undirverktaka/starfsmannaleiga sem 

koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi, í 

samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Ofangreint skal eiga við óháð 

lengd starfstíma starfsmanns. Verktaki skal uppfylla skyldur sínar sem notendafyrirtæki skv. lögum 

um starfsmannaleigur ef þjónusta slíkra fyrirtækja er notuð og ábyrgist gagnvart verkkaupa, að 

starfsmenn á vegum starfsmannaleiga njóti réttinda skv. íslenskum lögum og kjarasamningum.  

Fari vinna fram utan Íslands, þá skulu laun vera í samræmi við kjarasamninga og lögbundin kjör í því 

landi eða í samræmi við kröfur Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour Organisation 

– ILO).  

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt viðkomandi stéttarfélagi og/eða Vinnueftirliti 

ríkisins fram á að öll réttindi og skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum 
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sem sýna viðkomandi stéttarfélagi og/eða Vinnueftirliti ríkisins fram á að ofangreind réttindi og 

skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem gagna er óskað.  

Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind réttindi eða  

skyldur séu uppfylltar að mati verkkaupa, er verkkaupa heimilt að innheimta dagsektir úr hendi 

verktaka að 0,1% af samningsfjárhæð, fyrir hvern starfsmann þar sem réttindi eru brotin á, fyrir 

hvern dag sem gögn eru ekki afhent innan tilgreinds tímafrests. Dagsektir skulu greiðast þar til bætt 

hefur verið úr. Nái heildarfjárhæð dagsekta 10% af samningsfjárhæð er verkkaupa heimilt að rifta 

samningi.  

Verkkaupi áskilur sér jafnframt rétt til að halda eftir samningsgreiðslum til að greiða vangoldnar 

launagreiðslur eða samningsgreiðslur beint til starfsmanna undirverktaka/starfsmannaleiga á 

kostnað verktaka, verði vanefndir gagnvart þeim. Verkkaupa er heimilt á samningstíma að fara á 

starfsstöð verktaka/undirverktaka í samráði við viðeigandi stéttarfélag og Vinnueftirlit ríkisins og fá 

upplýsingar um starfsmenn og launagreiðslur til þeirra. Verktaki skal gera undirverktaka grein fyrir 

þessari samningsskyldu.  

Verkkaupa er heimilt vegna dagsekta eða vangoldinna launa að halda eftir greiðslum eða ganga á 

verktryggingu sé um hana að ræða og áskilur sér rétt til að ráðstafa greiðslum til 

þolanda/starfsmanns í samráði við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á.  

Beiting þessara vanefndarúrræða hefur ekki áhrif á gildi ábyrgðar-/verktryggingar geri skilmálar 

samnings kröfu um slíka tryggingu.  

Sé verktaki staðsettur erlendis, skal framangreint eiga við að svo miklu leyti sem heimilt er 

samkvæmt lögum heimalandsins. Réttindi starfsfólks skulu að lágmarki uppfylla kröfur 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour Organisation – ILO).  

0.3.7 Umhverfisvernd og félagsréttindi 

Vara, þjónusta og verkframkvæmd sem verktaki lætur í té skal uppfylla kröfur íslenskra laga og 

tilskipana evrópusambandsins á sviði umhverfisverndar og félagslegra réttinda. 

0.3.8 Vanefndir og uppsögn 

Bjóðandi skal í einu og öllu rækja samningsskyldur sínar í samræmi við samþykkt tilboð og skilmála 

útboðs/samnings. Verði verkkaupi fyrir tjóni af völdum vanefnda bjóðenda er bjóðandi að fullu 

ábyrgur fyrir bótum vegna þess. Um vanefndir og riftun/uppsögn verksamnings er farið eftir 

ákvæðum ÍST 30, grein 6.2 vanefndir – riftun. 
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0.3.9 Endurskoðunarákvæði – Breytingar á samningstíma 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að gera breytingar á samningi á samningstímanum að því marki sem 

heimilt er skv. 90. Gr OIL. Breytingar geta bæði verið skv. samkomulagi við verktaka eða aðra aðila ef 

um vanefndir er að ræða og nauðsynlegt er að semja við annan aðila um að uppfylla 

samningsskyldur. Sjá einnigeinnig kafla 0.3.6 Starfskjör – keðjuábyrgð. Verkkaupi áskilur sér rétt til að 

heimila breytta aðild að samningnum án nýs útboðs ef verktaki verður gjaldþrota. 

0.3.10 Leiðbeiningar um kæruleiðir 

Í XI. og XII. kafla OIL er fjallað um kærunefnd útboðsmála og kæruleiðir. Þar kemur m.a. fram í 1. 

mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi 

vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn 

réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá 

framangreindum tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir 

eru liðnir frá gerð hans. Við nánari ákvörðun frestsins gildir eftirfarandi: 

• Þegar kærð er ákvörðun um val tilboðs eða aðrar ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 85. gr. skal 

miða upphaf frests við birtingu þeirra tilkynninga sem þar greinir, enda hafi þær að geyma 

tilskildar upplýsingar. 

• Þegar höfð er uppi krafa um óvirkni samnings sem gerður hefur verið án undanfarandi 

útboðsauglýsingar skal miða upphaf frests við eftirfarandi birtingu tilkynningar um gerð 

samningsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, enda komi þar fram rökstuðningur 

ákvörðunar kaupanda um að auglýsa ekki innkaup. 

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og 

ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt 

stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna sem og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að 

úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins 

skjótt og mögulegt er. Sjá nánar 106. gr. OIL. 

Fyrir hverja kæru skal greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr. Bjóðandi er hvattur til að kynna sér 

frekar réttarúrræði laga nr. 120/2016 (OIL). Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála eru birtar á 

vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis. 

0.3.11 Viðskiptasiðferði 

Bjóðandi/verktaki ábyrgist að hann og starfsmenn hans eru ekki sekir um spillingu og mun með 

virkum hætti vinna gegn öllum tegundum spillingar, fjárkúgunar og peningaþvættis. 
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Gerð er sú krafa að áður en samið verður við verktaka muni hann skila inn siðareglum sem 

starfsmenn hans skulu fara eftir. Þessar reglur skulu m.a. fela í sér bann við að bjóða, lofa eða gefa 

viðskiptavinum, birgjum og/eða opinberum starfsmönnum óviðeigandi eða ólögmætan ávinning, 

fyrirgreiðslu eða gjöf í tengslum við samning þennan. Sama á við um að þiggja slíkan ávinning, 

fyrirgreiðslu eða gjöf í tengslum við samninginn. 

Með því að sækja útboðsgögn og senda inn tilboð staðfestir bjóðandi/verktaki að fyrirtæki hans 

hefur sett sér slíkar siðareglur. Sjá nánar skilmála vegna útboðsgagna á vef Ríkiskaupa þar sem fjallað 

er um viðurlög við mútum. https://www.rikiskaup.is/um-rikiskaup/sidareglur/ 

0.3.12 Óviðráðanleg atvik – Force Majeure 

Hvorki ma bjóðandi né verkkaupi verða krafðir um bætur ef óviðráðanleg atvik(force majeure) sem 

hvorugum aðilanum verður um kennt, svo sem styrjöld, eldsvoði, náttúruhamfarir, verkföll, 

verkbönn eða annað slíkt, koma í veg, koma í vef fyrir efndir samnings þessa. 

0.3.13 Trúnaður 

Ríkiskaupum/verkkaupa er óheimilt skv. 17. gr. OIL að láta af hendi viðkvæmar upplýsingar sem 

fyrirtæki/bjóðandi hefur lagt fram sem trúnaðarupplýsingar. Til slíkra upplýsinga teljast upplýsingar 

um rekstur, sértækar tæknilausnir, einingarverð, fjárhagsmálefni og viðskipti og aðrar þær 

upplýsingar sem skaðað geta hagsmuni fyrirtækisins ef aðgangur er veittur að þeim. Verkkaupa er 

heimilt að krefjast þess að fyrirtæki gæti trúnaðar um mikilvægar upplýsingar sem veittar eru meðan 

á innkaupaferli stendur.  

Bjóðandi skal auðkenna sérstaklega þá kafla tilboðs sem afhentir eru sem trúnaðarmál. Þetta hefur 

ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja fram upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga. 

Trúnaðarskyldan víkur ef önnur ákvæði laganna kveða á um að skylt sé að afhenda gögn, t.d. skylda 

til að birta opinberlega tilkynningu um gerð samnings á Evrópska efnahagssvæðinu og upplýsa 

þátttakendur og bjóðendur um tiltekin atriði sem og skylda til að veita kærunefnd útboðsmála 

upplýsingar. 

0.3.14 Fyrirvari um óvirkni samnings og bótaskyldu kaupanda 

Kærunefnd útboðsmála getur, ef skilyrði óvirkni eru fyrir hendi, lýst samning óvirkan samkvæmt 

ákvæðum 115. gr. OIL en þó aðeins samning sem er yfir viðmiðunarfjárhæðum á Evrópska 

efnahagssvæðinu, sbr. 4. mgr. 23. gr. Úrskurður um óvirkni samnings hefur þau áhrif að réttindi og 

skyldur samkvæmt aðalefni samnings falla niður. Óvirkni samnings skal takmörkuð við þær greiðslur 

sem enn hafa ekki farið fram. Að því er varðar greiðslur sem þegar hafa farið fram kveður kærunefnd 

á um önnur viðurlög skv. 118. gr. OIL. Sjá nánar 115. gr. OIL. Verkkaupi vekur athygli á þessu og setur 
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fram þann fyrirvara að verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum bótakröfum þegar hann í góðri trú 

gerir samning sem síðar er gerður óvirkur.  

0.3.15 Almennir fyrirvarar 

Útboðs- og samningsgögn þessi gilda varðandi útboð þetta. Upplýsingar sem verkkaupi hefur veitt 

varðandi fyrirhugaðan samning, áður en útboð var auglýst, hafa enga þýðingu. Bjóðendur geta ekki 

byggt rétt á þeim gagnvart verkkaupa. 

Geri útboðsgögn ráð fyrir formlegri undirritun samnings, veitir tilkynning um samþykki tilboðs og val 

tilboðs völdum bjóðanda engan rétt. Sé ekki gert ráð fyrir formlegri undirritun samnings, telst 

bindandi samningur kominn á eftir að verkkaupi hefur sent út tilkynningu um samþykki tilboðs. 

Verkkaupi getur hætt við samningsferli (kaup) uns bindandi samningur hefur verið gerður. Ástæður 

geta m.a. verið að þarfir verkkaupa hafa breyst, ný tækni kallar á aðrar lausnir en útboðsgögn gera 

ráð fyrir eða ófyrirsjáanleg útgjöld verkkaupa gera honum ókleift að framkvæma kaupin. 

Komi í ljós skömmu fyrir opnunarfund, að gera þarf stórvægilegar breytingar á útboðsgögnum sem 

ekki rúmast innan marka 90. gr. OIL, áskilur verkkaupi sér rétt til að hætta við útboð bótalaust og 

auglýsa útboðið að nýju.  

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum frá bjóðanda sem hefur gerst sekur um mútur, 

ólögmætt samráð eða brot gegn samkeppnislögum. Komi í ljós að bjóðandi hefur hlotið samning 

vegna slíkra brota, áskilur verkkaupi sér rétt til skaðabóta og bendir auk þess á ákvæði 

samkeppnislaga og hegningarlaga varðandi sektir og önnur viðurlög fyrir slík brot. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum frá bjóðanda þegar verulegir eða viðvarandi 

annmarkar hafa verið á framkvæmd fyrirtækis hans á efnislegum kröfum samkvæmt fyrri opinberum 

samningum sem hafa leitt til riftunar á samningi, kröfu um skaðabætur eða annarra svipaðra 

viðurlaga.  

Komi í ljós að bjóðandi hefur boðið of lágt og getur ekki framkvæmt samning fyrir tilboðsfjárhæð og 

kaupandi þarf að leggja fram meira fé vegna samningsins, mun fara fram rannsókn á því hver ber 

ábyrgðina og hverju það sætti. Komi í ljós að um brot á lögum er að ræða verður viðeigandi 

yfirvöldum gert viðvart. 

Verkkaupi mun hafna öllum tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun en áskilur sér þó rétt til að taka 

tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun, að því gefnu að honum takist að útvega fjármagn sem upp á 

vantar. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. Bjóðendur skulu fylla út alla liði 

tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun 

bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn 

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

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

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

tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum.  

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

magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er 

tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera 

meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 

innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.  

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

sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 

lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið 

fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B Frávikstilboð 

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

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

útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnatíma útboðsins að senda inn óskir 

þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, 

tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar 

eru skýrðar og öllum. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðandi skal skila inn eftirtöldum gögnum með tilboði sínu ,sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til 

bjóðenda“: 
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• A01 Útfylltri tilboðsskrá. 

• A02 Undirrituðu tilboðsblaði. 

M1 Tæknileg geta bjóðanda 

1. (M1a) Upplýsingar bjóðanda um verk sem hann hefur lokið á sl. 5 árum (a.m.k. eitt 

sambærilegt verk fyrir verkkaupa eða annan aðila), sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. 

Nota má til útfyllingar fylgiskjal E-05.  

2. (M1b) Nafn væntanlegs yfirstjórnanda. Nota má til útfyllingar fylgiskjal E-05.  (M1c) M1c-a,  

M1c-b, M1c-c, M1c-d, M1c-e, M1c-f 

(M1c-a) Nafn tæknimenntaðs ráðgjafa og upplýsingar um menntun og starfsreynslu 

hans/þeirra, þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. Nota má 

til útfyllingar fylgiskjal „E-05“. 

(M1c-b) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu á öryggiskerfum og upplýsingar um starfsreynslu 

hans/þeirra, þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. Nota má 

til útfyllingar fylgiskjal „E-05“. 

(M1c-c) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu í BIM og upplýsingar um starfsreynslu hans/hennar, 

þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. Nota má til útfyllingar 

fylgiskjal „E-05“. 

(M1c-d) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu í BREEAM og upplýsingar um starfsreynslu 

hans/hennar, þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. Nota má 

til útfyllingar fylgiskjal „E-05“. 

(M1c-e) Nafn starfsmanns með sérþekkingu í ÖHU málefnum og upplýsingar um 

starfsreynslu hans/hennar, þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til 

bjóðenda“. Nota má til útfyllingar fylgiskjal „E-05“. 

(M1c-f) Nöfn fastráðinna starfsmanna á launaskrá með viðeigandi iðnmenntun í samræmi 

við verkefnið og upplýsingar um menntun (iðnmenntun) þeirra. Nota má til útfyllingar „E-

05“. Gerð er krafa um að staðfesting á iðnmenntun (prófskírteini) verði á íslensku, ensku, 

norsku, dönsku eða sænsku. 

(M1c-g) Nafn starfsmanns með sérþekkingu á MS Project hugbúnaði við gerð verkáætlana og 

upplýsingar um starfsreynslu hans/hennar þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 

Kröfur til bjóðenda“. Nota má til útfyllingar fylgiskjal „E-05“. Sami aðili má sinna meira en 

einu ráðgjafahlutverki ef sá hinn sami uppfyllir skilyrði. 
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3. (M1f) Lýsingu á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. Grein 2.4.7 í ÍST 30. Sjá einnig fylgiskjal  

E-03 í þessum útboðsgögnum. 

4. (M2a) og (M2b) Ársreikningar. 

Skila skal ársreikningum síðustu tveggja ára, árituðum af stjórn og endurskoðuðum af 

löggiltum endurskoðanda. Ársreikningarnir skulu vera án athugasemda um rekstrarhæfi. 

Komi heildarvelta bjóðanda ekki fram í ársreikningum skal skila upplýsingum þar um með 

staðfestingu áritunaraðila ársreiknings, þ.e. löggilts endurskoðanda. 

Skila skal: 

• Ársreikningum síðustu tveggja ára 

• Upplýsingum um heildarveltu bjóðanda ef hún kemur ekki fram í ársreikningum 

5. (M2c) Nýrri (yngri en 3 mánaða) staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi 

sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

6. (M2d) Tilgreina skal heildarfjölda starfsmanna hjá bjóðanda. Nota má til útfyllingar fylgiskjal 

E-05. 

7. (M2d) Nýrri (yngri en 3 mánaða) staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem meginhluti 

starfsmanna (að lágmarki 70%) greiðir til. Bjóðandi skal ekki vera í vanskilum með 

lífeyrissjóðsiðgjöld. Á staðfestingu skal koma fram fjöldi starfsmanna sem greiðir til 

sjóðsins. Athuga skal sérstaklega að tilgreina skal heildarfjölda starfsmanna hjá bjóðanda. 

Nota má til útfyllingar fylgiskjal E-05. 

Skil skal: 

• Staðfestingu frá þeim lífeyrisjóðum, sem meginhluti starfsmanna, að lágmarki 70% 

greiðir til. 

• Upplýsingum um heildarfjölda starfsmanna 

8. Fyrirtæki skal geta sýnt fram á hreint sakavottorð þeirra starfsmanna sem vinna að þessum 

verkþáttum. Kallað verður eftir þessum upplýsingum áður en til þessa verkþátta(r) kemur. 

Viðkomandi starfsmenn skulu heimila skoðun þar að lútandi. Sjá einnig m.a. 0.7.1 

Athafnasvæði og vinnuaðstaða – Öryggismál og 0.1.3 Persónuvernd. 

Framangreind gögn skulu vera það ítarleg að unnt sé á grundvelli þeirra að meta hvort 

bjóðandi uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“.  

Hvert einstakt fyrirtæki í samstarfi um verkefni þarf að gefa sínar eigin upplýsingar, auk 

sameiginlegra upplýsinga sem krafist er í útboðsgögnum.  

Bjóðandi skal fylla út gátlista „E-04“ og staðfesta með undirskrift sinni að hann hafi skilað 

öllum umbeðnum upplýsingum sem getið er um í gátlistanum.  
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Hér að ofan er krafist skila á ýmsum gögnum er kunna að innihalda persónuupplýsingar, sbr. 

lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Með tilliti til  

persónuverndarlaga skulu bjóðendur tryggja að þeir hafi samþykki viðkomandi starfsmanna 

fyrir afhendingu ferilskráa, meðmælabréfa o.s.frv. Það er á ábyrgð bjóðenda að hafa slíkt 

samþykki. Ástæða þess að beðið er um fyrrnefndar upplýsingar er til að uppfylla kröfur OIL 

um tæknilega og faglega getu. Öðruvísi er ekki unnt að tryggja að bjóðendur uppfylli kröfur 

OIL. Það er því mat kaupanda að lagaleg heimild sé fyrir vinnslu umræddra 

persónuupplýsinga. Sjá nánar „0.1.3 Persónuvernd“. 

Sérstök athygli bjóðenda er vakin á því að framangreindum gögnum, sem sýna fram á að 

hann uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“, skal skila inn 

með tilboði. Ef bjóðandi skilar ekki inn öllum umbeðnum gögnum með tilboði sínu, áskilur 

verkkaupi sér rétt til að ganga ekki til samninga við hann. Sjá einnig kafla „0.4.6 Meðferð og 

mat á tilboðum“ og „0.3.15 Almennir fyrirvarar“. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð 

 Útboð: 12345 

 TILBOÐ 

Bjóðandi: 

 Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

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

bjóðenda, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. Tilboð skulu vera bindandi. Ef 

gerður er fyrirvari um að tilboð sé ekki bindandi þá er það metið ógilt. 

0.4.4 Tilboðstrygging – gildistími tilboðs 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 8 vikur frá 

opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð 

sinni.  
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Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess er ekki krafist 

af verkkaupa.  

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

0.4.5 Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík (jarðhæð), eigi síðar en á þeim 

tíma sem getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi 

við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 

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

tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru fram í grein „0.1.4 

Kröfur til bjóðenda“. Við þetta mat er eingöngu stuðst við þær upplýsingar sem fram koma í þeim 

gögnum sem bjóðendur skila inn með tilboði sínu, sbr. grein „0.4.2 Fylgigögn með tilboði“. Ef gögn 

skortir eða þau sýna ekki fram á að bjóðandi hafi uppfyllt framangreind skilyrði telst tilboðið vera 

ógilt.  

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

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

bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum 

sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

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

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

enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda 

gildi þá ákvæði greinar „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“ um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum 

liðum. 

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

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

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

ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. Þannig áskilur verkkaupi sér rétt 

til að óska eftir frekari gögnum frá bjóðendum telji hann skort á upplýsingum stafa af augljósum 

mistökum eða misskilningi. 

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

tilboðum ef málefnalegar ástæður gefa tilefni til. Ástæður geta t.d. verið að engin gild tilboð bárust 
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eða tilboð eru óaðgengileg vegna þess að þau eru yfir kostnaðaráætlun eða fjárheimildum 

verkkaupa. 

0.4.7 Þókun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs né vinnu við undirbúning eða frágang verksamnings. 

0.5 GREIÐSLUR - VERÐLAGSGRUNVÖLLUR 

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, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30. 

• Kostnað við hönnun og eftirlit. 

• Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

• Fjölföldun teikninga og verklýsinga – eitt eintak. 

• Úttektagjöld. 

• Gjöld vegna verkefnavefs (sbr. grein „0.2.4 Verkefnavefur FSR“). 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

Verkkaupi leggur hvorki til efni, tæki né búnað vegna verksins nema því sem hægt er að flokka innan 

kostnaðarliða fyrri greinar 0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir. 

0.5.3 Breytingar á verkinu(viðbótarverk) – Aukaverk 

Orðskýringar:  

Viðbótarverk: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir 

að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði 

hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef 
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verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með 

því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Aukaverk: 

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

ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 

kostnaðarauka í verkinu.  

Komi til auka- eða viðbótarverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verkkaupi áskilur sér rétt til 

að gera breytingar á samningi á samningstímanum að því marki sem heimilt er samkvæmt 90. gr. 

OIL. Breytingar geta bæði verið skv. samkomulagi við bjóðanda/verktaka eða aðra aðila ef um 

vanefndir bjóðanda/verktaka er að ræða og nauðsynlegt er að semja við annan aðila um að uppfylla 

samningsskyldur. Sjá einnig kafla um starfskjör, verð og verðbreytingar og framsal á réttindum og 

skyldum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að heimila breytta aðild að samningnum án nýs útboðs ef 

bjóðandi/verktaki verður gjaldþrota. 

Ef lagabreytingar eða tækninýjungar kalla á breytingar á umsaminni vöru, þjónustu eða 

verkframkvæmd, er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samningi á samningstíma innan marka 

90. gr. OIL. Sama máli gegnir ef ófyrirséðir tæknilegir örðugleikar hafa komið upp við starfrækslu eða 

viðhald. 

Verktaki má engin auka- eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa. 

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

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

samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical 

Path) verksins. 

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

vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna auka- eða viðbótarverka, skal vera 10%. Framvísa skal 

reikningum til að sannreyna álag. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, 

stjórnun, ágóða o.s.frv. 

0.5.4 Frestir – Tafarbætur 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein „0.1.8 Framkvæmdatími“. Dragist 

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

hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð 

tafabóta kemur fram í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“. 
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Ef um áfangaskipt verk er að ræða gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. Telji 

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

nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. Grein 5.2 í ÍST 30. 

Verki telst ekki lokið fyrr en öryggisúttekt hefur farið fram án athugasemda. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30 með þeirri undantekningu að vikið 

er frá grein IST30-5.1.15 um magntölur og skal miða við skilgreiningu TDÁ sem fram kemur í grein 

„0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“. Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) 

tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir 

skulu reikningsfærðir 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. 

Framvindureikningar eru greiddir mánaðarlega, greiðslufrestur er 2–3 vikur frá dagsetningu á 

móttöku reiknings hjá TDÁ. 

Verkkaupi mun taka 5% geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina 

greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. TDÁ gefur út framvinduform 

og skal verktaki fylla inn í það. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna auka- og viðbótarverka og skal þeim fylgja greinargerð um 

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

byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á Teiknistofu Davíðs Árnasonar, kt 090886-2909, vegna verkefnis 

„Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð“ 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsgreiðslur verða verðbættar mánaðarlega með vísitölu byggingarkostnaðar sem Hagstofa 

Íslands gefur út. Tilboð skal miðað við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi 

tilboða. Miða skal við byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands birtir mánaðarlega.  Þrátt fyrir 

framangreind ákvæði skal þó aldrei miða við lægri vísitölu en upphafsvísitölu verksamnings. 
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0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum 

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

skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan 

verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til 

framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið 

(Critical Path) verksins, eins og fram kemur í grein „0.1.7 Verksamningur – Verkáætlun“. 

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

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

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

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

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

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

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

0.6 ÁBYRGÐIR, TRYGGINGAR - ÁGRENINGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, Tryggingar og lögboðin gjöld 

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

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

mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.  

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

kosta m.a. allar nauðsynlegar vátryggingar en ekki aðeins vátryggingar vegna áhættu skv. grein 3.9 í 

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

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

fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann 

óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum 

tíma. 
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0.6.2 Verktrygging 

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

afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. grein 3.5 í ÍST 30. Form 

verktryggingar er á eyðublaði E–02 með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

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

í 4% af samningsfjárhæð. Þannig stendur hún 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 athugasemdalaus 

verklokaúttekt fór fram og verkkaupi tók við verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 

vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetning – 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 leyfis verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

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

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

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

sérstaklega. 

0.6.5 Ágreningsmál 

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

síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila/umsjónaraðila Framkvæmdasýslunnar, 

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

ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða - Öryggismál 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði sem er lóð Dalbrautar 1, Fjarðabyggð. 

Verktaki kostar það að setja upp öryggisgirðingu til að hefja megi störf á svæðinu.  

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber grein 0.7.5 Öryggi, heilbrigði 

og umhverfi á vinnustað – ÖHU. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar „0.7.4 

Umhirða á vinnustað“. 

Öryggi og meðferð gagna 

Verktaki skal tryggja örugga vistun gagna á verkstað. Útprentaðar teikningar sem lúta að 

öryggismálum skulu ávallt geymdar í læstum skjalaskáp á meðan ekki er starfsmaður á staðnum. 

Skápur skal vera læstur, boltaður niður og vera innbrotaheldur (verðmætaskápur). Sérstakar 

ráðstafanir verða gerðar vegna geymslu og dreifingar á gögnum sem taka mið af öryggiskröfum 

viðkomandi gagna m.t.t. leyndar og upplýsingaöryggis.  

Við útfærslu á öryggi gagna er hér horft til almennra viðmiða í upplýsingaöryggi samkvæmt ÍST 

ISO/IEC 27001, viðauka A. Tryggja skal öryggi upplýsinga og gagna með tryggri meðhöndlun rafrænna 

og útprentaðra gagna (m.a. með auðkenni teikninga í notkun – númeruðum teikningum og  kilakröfu. 

Aðgengi að vinnusvæði skal vera takmarkað þegar innanhússfrágangur hefst. Verktaki skal loka 

svæðinu með öruggum hætti og tryggja aðgangsstýringu á hurðum (reiknað með mest 4 hurðum), 

þannig að þar til bærir hafi einir aðgang.  

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar, efni og fl. 

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

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

verkfundahöld. 

Verktaki skal hafa aðstöðu fyrir byggingarstjóra og eftirlitsaðila og fjarskiptasamband (4G eða 

ljósleiðara) m.a. vinnuaðstöðu fyrir 2–3 eftirlitsmenn á verkstað (byggingarstjóra og eftirlit) og 

aðgang að fundaraðstöðu m.a. fyrir verkrýnifundi.  

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal, nema annað komi fram í grein „0.5.2. Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll áhöld, 

vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar,  
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ennfremur allan flutning á mönnum og efni. Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur 

fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 

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

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

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

greinar 4.2 í ÍST-30.  

0.7.5 Öryggi, heilbrigði og umhverfi á vinnustað - ÖHU 

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

merkingu í þessum útboðsgögnum. 

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

varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 

eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við 

vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar sé 

framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

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

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

teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð 

lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

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

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) 

sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka 

að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.–3. tölul. 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. 

ÖHU samkomulag og úrræði  

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

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

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

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



37 
 

magntölulið í verklýsingu kafla 1.1.1 Öryggisstjórnun, þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum 

sem áfátt er í einhverjum atriðum. 

Verkkaupi /byggingarstjóri skal meta brot starfsmanns eða starfsmanna hverju sinni. Við brot skal 

leggja fram skriflega aðvörun. Eftirtaldir aðilar geta lagt fram aðvörun til einstakra starfsmanna og þá 

jafnframt stöðvað vinnu: Verkefnisstjóri TDÁ fyrir hönd verkkaupa, byggingarstjóri, fulltrúar 

Vinnueftirlits, fulltrúar löggjafarvalds, öryggisog/ eða gæðastjóri verktaka, ábyrgðaraðili umhverfis- 

og öryggismála, verkstjóri eða staðarstjóri. 

Við þriðju aðvörun er starfsmanni eða starfsmönnum vísað frá vinnusvæði. Við mjög alvarleg brot 

skal starfsmanni eða starfsmönnum umsvifalaust vísað frá þó svo um fyrstu aðvörun sé að ræða. 

Brottvísun skal ávallt vera skrifleg. Við brottvísun skal starfsmaður eða starfsmenn skila munum sem 

kunna að snúa að aðgengi að vinnusvæði.  

Verktaki hefur 24 klst. til að bregðast við ábendingum varðandi öryggismál. Verktaki skal sýna fram á 

hvernig brugðist var við atviki með minnisblaði. Mistakist verktaka að bæta úr atviki innan 7 daga frá 

því að brot eða ábending átti sér stað áskilur verkkaupi sér rétt til að fella niður greiðslu þess 

mánaðar fyrir magntölulið í kafla „1.1.1 Umhverfis- og öryggisstjórnun“ í verklýsingu. Verkkaupi skal 

meta alvarleika brots hverju sinni. Sé ítrekað brotið á öryggismálum áskilur verkkaupi sér rétt til að 

halda eftir 10% til viðbótar af heildarverði í verklok fyrir magntölulið „1.1.1 Umhverfis- og 

öryggisstjórnun“ í verklýsingu. 

Ábyrgðaraðili ÖHU mála 

Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. Viðkomandi aðili 

hefur yfirumsjón með ÖHU málum á vinnusvæði og er jafnframt samræmingaraðili ÖHU mála. 

Viðkomandi aðili skal halda sérstaka samræmingar-/öryggisfundi til samræmingar umhverfis- og 

öryggismálum með öllum aðilum á vinnusvæði. Þessir fundir skulu haldnir á 1–2 vikna fresti. Gera 

skal fundargerð eftir hvern fund og halda utan um mætingu á fundi. 

Ef aðilar sem ekki skilja og tala íslensku eru viðstaddir á fundunum skal annaðhvort láta fundina fara 

fram á tungumáli sem allir viðstaddir skilja eða hafa túlk viðstaddan á fundunum til að miðla 

upplýsingum til þeirra aðila sem þurfa á því að halda.  

Verktaki er ábyrgur fyrir því að fundargerðir og upplýsingar sem lagðar eru fram á fundum, sem og 

merkingar á vinnusvæði, komi fram á tungumáli(-um) sem allir starfsmenn skilja. 

Viðkomandi aðili (ar) skal hafa þetta verkefni sem aðalstarf. 
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ÖHU kröfur, áætlun, tilvísanir 

Verktaki skal staðfesta skriflega að hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi 

umhverfis- og öryggisstjórnun (sbr. 1 mgr. liðar „ÖHU samkomulag og úrræði“ hér að framan). 

Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og félagslega ábyrgð.  

Verktaki skal leggja fram ÖHU áætlun fyrir undirritun verksamnings. 

0.7.6 Tungumál 

Tungumál vinnustaðarins er íslenska. Gerð er sú krafa að allir yfirmenn og verkstjórnendur tali og 

skilji íslensku. 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að fundargerðir og upplýsingar sem lagðar eru fram á fundum, sem og 

merkingar á vinnusvæði, komi fram á tungumáli(-um) sem allir starfsmenn skilja. 

Gögn sem verktaki leggur fram, svo sem efnissamþykkir skulu vera á íslensku eða ensku. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 

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

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

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

samþykktar með undirritun af báðum aðilum. Sjá einnig kröfu um samræmingar-/ öryggisfundi 

umhverfis- og öryggismála í grein „0.7.5 Öryggi, heilbrigði og umhverfi á vinnustað – ÖHU“. 

0.8.2 Gæði verksins 

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

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

fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem til þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar 

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

um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 

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

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

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

frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
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Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið skuli vera lagfært og heimilt er 

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

Iðnmeistarar skulu vinna skv. skilgreindu gæðastjórnunarkerfi þannig að tryggt sé að öll starfsemi 

þeirra sé samkvæmt reglum. Iðnmeistari fylgi byggingareglugerð, leiðbeiningum og fyrirmælum 

Mannvirkjastofnunar og öðrum gildandi lögum og reglum, eftir því sem við á, í störfum sínum. 

Í grein 4.10.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 segir: 

„Iðnmeistarar skulu hafa gæðastjórnunarkerfi sem felur a.m.k. í sér: 

a. Staðfestingu á hæfni iðnmeistara, 

b. Eftirfarandi skrár yfir eigið innra eftirlit vegna einstakra verkþátta: 

1. lýsingu á því hvernig innra eftirliti með einstökum verkþáttum er sinnt, 

2. skrá yfir hönnunargögn, verklýsingar og önnur skrifleg fyrirmæli, 

3. skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra, 

4. skrá yfir athugasemdir og samskipti við byggingarstjóra vegna framkvæmdar, 

5. skráning á niðurstöðu innra eftirlits. 

Iðnmeistari skal tilkynna Mannvirkjastofnun um gæðastjórnunarkerfi sitt til skráningar í gagnasafn 

stofnunarinnar. Sé gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara ekki vottað af faggiltri vottunarstofu skal 

Mannvirkjastofnun gera úttekt á gerð þess og virkni.“ 

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi „verkmöppu gæðakerfis“, sem tekur á innra 

eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 

verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 

Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti E–03 með útboðs- 

og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

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

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

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

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

gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 
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kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð 

samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Verktaki sér um allar mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma verkið 

samkvæmt verksamningi og skal kostnaður við það innifalinn í hverjum verklið. Verktaki ber fulla 

ábyrgð á sínum mælingum og útsetningum gagnvart verkkaupa. Eftir því sem hægt er, hafa mál verið 

sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar 

til úrskurðar.  

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

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

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

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

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

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

verklýsing kveður á um. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

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

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

reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

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

viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 Verklokaúttekt 

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

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Umsjón, byggingarstjóri, eftirlit og skipurit, mun eftirlitsaðili leggja 

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

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

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

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

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

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

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

vinna við lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
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framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 

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

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa (byggingarstjóra) skriflega hvenær verklokaúttekt geti 

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

ekki þurfi að koma til 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 

verklokaúttekt yfirfara fulltrúar eftirlits verkkaupa (byggingarstjóri), verkefnisstjóri TDÁ og verktaki 

(auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa (byggingarstjóri) 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. Áður en verklokaúttekt fer fram skal verktaki afhenda 

verkkaupa fullbúna verkmöppu gæðakerfis og handbók mannvirkis á rafrænu formi. Þá skal verktaki 

jafnframt afhenda fullbúna ÖHU handbók. Nánar er fjallað um þessi atriði í grein „0.8.9 Handbækur“. 

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

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

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

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

stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram.  

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

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

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis og handbók mannvirkis hafi verið afhentar eftirlitsaðila 

verkkaupa (byggingarstjóra) og FSR fyrir hönd verkkaupa en hún/þær skal/skulu m.a. innihalda: 

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

gagna um. 

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, að minnsta kosti öryggisúttekt byggingarfulltrúa athugasemdalaus, 

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 



42 
 

• Skýrslur um virkni- og viðtökuprófanir. 

• Skráningar um efnissamþykktir. 

• Sjá einnig grein „0.8.9 Handbækur“. 

3. Að ÖHU handbók hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa (byggingarstjóra) og TDÁ fyrir hönd 

verkkaupa. Sjá grein „0.8.9 Handbækur“. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal eftirlitsaðili 

verkkaupa (byggingarstjóri) gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og 

telst hann (verkkaupi) þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með 

ábyrgðartími verksins. Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar 

skal það metið af fulltrúum verkkaupa (byggingarstjóra og verkefnisstjóra TDÁ) og greiðslu fyrir 

viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin 

eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 

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

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

greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

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

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

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingastjóra 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki semur Teiknistofa Davíðs 

Árnasonar fyrir hönd verkkaupa við eftirlitsaðila um hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í 

grein 4.7 í byggingarreglugerð. Framkvæmdasýslan er umsjónaraðili verkefnisins fyrir hönd 

verkkaupa. 

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

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

skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er 

óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 

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

0.8.9 Handbækur 

Gerð hefur verið krafa til verktaka um gerð nokkurra handbóka og afhendingu þeirra til verkkaupa í 

upphafi verks sem og í lok verks eftir því sem við á. 
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0.8.9.1 Verkmappa gæðakerfis 

Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af TDÁ áður en 

skrifað er undir verksamning og skal grunnur að verkmöppu vera fylgiskjal með verksamningi. Meðan 

á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna og handbók mannvirkis. Í lok 

framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. Sjá einnig „Fylgiskjal E03 – Verkmappa 

gæðakerfis“. 

0.8.9.2 Handbók mannvirkis 

Áður en verklokaúttekt fer fram skal verktaki afhenda verkkaupa fullbúna handbók mannvirkis á 

rafrænu formi. Handbók mannvirkis telst ekki tilbúin fyrr en verkkaupi hefur samþykkt hana 

skriflega. Handbók mannvirkis skal vera uppsett skv. leiðbeiningu Mannvirkjastofnunar, þ.e. með 

vísan til leiðbeiningar í „Viðauka II Handbók mannvirkis“. Um er að ræða vinnu við að safna 

upplýsingum, utanumhald og samræmingarhlutverk við handbók mannvirkis. Í því felst einnig 

samræmingarhlutverk varðandi aðrar handbækur í öllum fagköflum verklýsingar. 

0.8.9.3 ÖHU handbók 

Verktaki skal áður en verklokaúttekt fer fram afhenda verkkaupa fullbúna Öryggis-, heilsu- og 

umhverfishandbók verkefnis (ÖHU handbók) á rafrænu formi. ÖHU handbók telst ekki tilbúin fyrr en 

verkkaupi hefur samþykkt hana skriflega. Innihald ÖHU handbókar skal að lágmarki vera:  

• Öll útfyllt eyðublöð sem til urðu á verktíma og tengjast ÖHU áætlun verksins 

• Alla útfyllta gátlista sem til urðu á verktíma og fylgiskjöl sem kunna að tengjast þeim 

• Niðurstöður og yfirlit umhverfismælinga, ef þær fara fram 

• Niðurstöður og yfirlit gátlista , eftir atvikum 

• ÖHU áætlun (sjá nánar grein/kafla „0.8.9.4 ÖHU áætlun“) 

• Slysa- og atvikaskýrslur sem urðu til á verktíma 

• Fundargerðir samræmingar-/öryggisfunda um umhverfis- og öryggismál 

• Skýrslur úr öryggisúttektum 

• Áhættumat starfa 

0.8.9.4 ÖHU áætlun 

Verktaki skal í upphafi verks afhenda verkkaupa fullbúna Öryggis-, heilsu-, og umhverfisáætlun (ÖHU 

áætlun) á rafrænu formi. ÖHU áætlun skal vera fylgiskjal verksamnings. Innihald ÖHU áætlunar skal 

að lágmarki vera: 

• Upplýsingar um öryggisreglur svæðis, innleiðingaráætlun þeirra og eftirfylgni 

• Áætlun um ÖHU fræðslu fyrir nýja starfsmenn 
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• Yfirlit yfir eyðublöð og gátlista 

• Viðeigandi eyðublöð og form er varða lög, reglugerðir og verklag um öryggi, heilsu 

og umhverfi 

• Skipurit verktaka 

• Öryggistengiliðalista (lifandi listi sem kann að uppfærast á verktíma) 

• Yfirlit yfir starfsmenn sem kunna skyndihjálp (lifandi listi sem kann að uppfærast á 

verktíma) 

• Upplýsingar um hlífðarbúnað og fatnað og reglur þar að lútandi 

• Upplýsingar um skyndihjálparbúnað 

• Yfirlit yfir merkingar á og í kringum vinnusvæði og skýring á þeim 

• Yfirlitsuppdrátt fyrir mismunandi stig verkefnis og inniheldur þá a.m.k.; 

o norður ör 

o staðsetningu söfnunarstaða 

o staðsetningu sorpgáma 

o staðsetningu skyndihjálparbúnaðar og ef við á skyndihjálparaðstöðu 

o aðkomusvæði sjúkra- og slökkviliðs og lögreglu 

o aðgreiningu göngu-og akstursleiða 

o staðsetningu aðstöðu, þ.m.t. salernisaðstöðu, sturtu, móttöku gesta og 

annarra atriða er varða aðstöðu sem fram koma í gátlista A2. 

o lýsingar 

o staðsetningu byggingarkrana 

o sérstök vinnusvæði eins og t.d. járnaplans, timbur, lagnir, o.s.frv. 

o efnisgeymslur og móttaka efnis 

• Áætlun um framkvæmd og eftirfylgni gátlista „A2 Gátlisti fyrir eftirlit á 

byggingarstað“ 

• Áætlun um samræmingar-/öryggisfundi um umhverfis- og öryggismál 

• Viðbragðsáætlanir vegna vatnsaga, spilliefnaleka, rykmengunar, slysa, o.s.frv. 

• Aðgerðaráætlun um móttöku efna m.t.t. öryggisþátta varðandi umferðarflæði, 

aðgengismál o.fl. 

• Verklag til að draga úr hávaðamengun 

• Verklag um tilkynningu slysa 

• Rýmingaráætlun fyrir mismunandi stig verkefnis og áætlun um rýmingaræfingar 

• Áætlun um framkvæmd og tíðni ÖHU úttekta 
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• Áætlun um framkvæmd og eftirfylgni verkþátta- og áhættugreiningar og áætlun 

nýrra verkþátta 

o Starfsmenn skulu staðfesta með undirskrift að þeir hafi fengið starfsþjálfun í 

viðkomandi verkþáttum og kynningu á áhættugreiningu 
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E-01 FORM VERKSAMNINGS 

 

 

 

 

 

 

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð 

Verksamningur 

Samningsnr. 12345 

Feb 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkaupi: Félags- og tryggingamálaráðuneytið(Velferðarráðuneytið) 

Verktaki: 

Umsjón: Teiknistofa Davíðs Árnasonar 
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Samningsaðilar 

 

Verkkaupi: 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið(Velferðarráðuneyið) 

Skógarhlíð 6,  

105, Reykjavík 

 

Verktaki: 

Nafn:  _______________________________________________ 

Heimili:  _______________________________________________ 

Póstfang: _______________________________________________ 

Kt.  _______________________________________________ 

Símar:  _______________________________________________ 

Netfang: _______________________________________________ 

 

Umsjónaraðili verkkaupa: 

Teiknistofa Davíðs Árnasonar (TDÁ) 

Klausturstíg 1 

113, Reykjavík 

Sími: 865-3433 
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1. grein – Verkefni 

Hjúkrunarheimilið Fjarðabyggð mun standa við Dalbraut 1, Eskifirði. Lóðin afmarkast við Bleiksá til 

austurs en Norðfjarðarveg til vesturs. Þá nær lóð að Dalbraut til norðurs og fyrirhuguðum vegi 

Leirubakka til suðurs. Hönnun hússins var verðlaunatillaga Helga Mars Hallgrímssonar og Guðrúnar 

Ingvarsdóttur í samkeppni 2010. Davíð Árnason tók við tillögu og kláraði 2018.  

Byggingin mun hýsa starfsemi hjúkrunarheimilis með 20 einkarýmum í þremur álmum, þar af 

heilabilunardeild. Í byggingunni er að finna stóreldhús/iðnaðareldhús sem þjónusta mun heimilið og 

senda matarskammta til öryrkja og eldri borgara í nágreninu.  

Í hverri álmu eru stór sameiginleg rými og fyrir miðju hússins er ljósgarður sem er alklæddur 

glervegg. Byggingin er steinsteypt klædd með múrkerfi og brunavarinni Lerkiklæðningu en er þó að 

einhverjum hluta úr gleri.  

Helstu stærðir: 

Lóð:   7433m2 

Byggingarmagn:  1620m2 

Brúttórúmmál:  5.022m3 

Bílastæði á lóð:  25, þar af 2 fyrir fatlaða 

2. grein - Samningsgögn 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirfarandi gögn: 

• Þennann samning 

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

nr.____________  

• Tilboðsblað verktaka dags. ___________ 20____ ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá sem 

er fylgiskjal A með þessum samningi þessum. 

• Bréf um staðfestingu tilboðs dags.___________20____ se, er fylgiskjal B með samningi 

þessum. 

• Verktryggingu frá ___________________________________________ dags_______20____ 

að fjárhæð kr.________________________ sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

• Verkáætlun (tíma-, mannafla-, og greiðsluáætlun) sem fylgiskjal D með samningi þessum. 
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• Upplýsingar um hvða hluta verksamnings hann lætur undirverktaka vinna (sbr. Gr 0.3.5 

Undirverktakar í útboðs – og samningsskilmálum sem er fylgiskjal E með samningi þessum. 

Undirverktakar skulu staðfesta upplýsingar með undirskrift sinni. 

• Verkmöppu gæðakerfis 

• ÖHU-áætlun verktaka 

• Siðareglur verktaka 

Framangreind gögn eru hluti þessa samnings. 

3. grein - Samningsfjárhæð 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðsgagna: 

Kr.____________________________ m. Virðisaukaskatti 

Skrifað:__________________________________________________________________________ 

4. grein – Framkvæmdatími 

Verktaki hefur framkvæmdir við verkið þegar undirritun samnings hefur verið gerð, eða eigi síðar en 

20. Febrúar 2019. Verki skal vera að fullu lokið og afhent eigi síðar en 17.desember 2019. 

5. grein – Áreiningsmál 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdóm viðeigandi sveitarfélags.  

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

 

 

Dags.__________________________   Dags.__________________________ 

f.h. verkkaupa      f.h. verktaka 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Nafn og staða fulltrúa verkkaupa  Nafn og staða fulltrúa verktaka 
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E-02 FORM VERKTRYGGINGAR 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 

Nr tryggingar.___________________ 

 

____nafn tryggingafélags, eða banka____, lýsir því hér með yfir, að ____félagið eða bankinn____ 

ábyrgist Teiknistofu Davíðs Árnasonar(TDÁ), fyrir hönd ____nafn verkkaupa____, kt.____, sem 

verkkaupa, greiðslu á allt að kr. ____fjárhæð tryggingar í tölustöfum, í bókstöfum____ sem tryggingu 

fyrir því, að ____nafn verktaka, kt____ inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við 

framkvæmd verksins ____ heiti verks____, ____heimilisfang____ í samræmi við verksamning. 

Verktrygging þessi er 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, og stendur 

óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð og stendur þannig í 12 mánuði á 

eftir. Teiknistofa Davíðs Árnasonar mun senda út staðfestingu um verklok og lækkun tryggingar 

innan 10 daga frá því að athugasemdalaus verklokaúttekt fór fram á verkinu og verkkaupi tók við því. 

Teiknistofa Davíðs Árnasonar getur krafið ____nafn tryggingafélags, eða banka____ um greiðslu 

tryggingafjársins að einhverju eða öllu leyti, án undangengins dómsúrskurðar, telji hún það 

nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta gala sem fram hafa komið á verki verktaka. 

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

ákvæðum verksamningsins svo og tl endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

 

 

 

 

Dags. og staður:_________________________ 

____Nafn tryggingafélags eða banka ____ 

____undirskrift og stimpill____ 
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E-03 VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppu (gæðakerfis verktaka) 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í upphafi 

verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af FSR áður en skrifað er 

undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna og í 

handbók mannvirkis. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa svo og handbók 

mannvirkis.  

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þá skal gera grein fyrir skipuriti og 

hlutverki stjórnenda. Þegar verktaki leggur fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir 

verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• fundargerðir (þ.e. dreifingu, ábyrgð, tungumál, o.þ.h.) 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

• dagsskýrslur 

• handbók mannvirkis, sbr. leiðbeining Mannvirkjastofnunar 16.1.1 og viðauka I. 

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

verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í 

smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi 

framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga 

innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

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

hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 

verkþætti.  
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Verkmappa gæðakerfis 

 Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 

verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. Helstu gögn 

sem iðnmeistara ber að vista eru skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar nr. 4.10.2., útg. 

1.1, dags. 04.04.2014: 

• Vottorð og skjöl er varða löggildingu iðnmeistara 

• Vottorð og skjöl er varða menntun og hæfni 

• Ábyrgðaryfirlýsingar vegna útgáfu byggingaleyfa 

• Tilkynningar um iðnmeistaraskipti 

• Vottorð frá Vinnueftirliti ríkisins eftir því sem við á 

• Samningar 

• Samningar við byggingarstjóra um samskipti 

• Skrá yfir móttekin hönnunargögn, verklýsingar og önnur fyrirmæli 

• Samskipti við byggingarstjóra og athugasemdir vegna framkvæmda 

• Skrá yfir úttektir samkvæmt byggingarreglugerð og niðurstöður þeirra (úttektir 

byggingarstjóra, áfangaúttektir, stöðuúttektir, öryggisúttekt og lokaúttekt) 

• Gögn um prófanir lagnakerfa eftir því sem við á 

• Gögn um vottanir/efnislýsingar byggingarvöru 

• Skrá yfir innri úttektir og niðurstöður þeirra 

• Bréf og fyrirmæli Mannvirkjastofnunar vegna gæðastjórnunarkerfis 

• Viðeigandi staðlar 

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

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

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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Sjá einnig grein „0.8.2 Gæði verksins“ í útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Handbækur – Handbók mannvirkis 

Hluti gagna úr verkmöppu gæðakerfis verður flutt í handbók mannvirkis. 

Sjá m.a. grein „0.8.9 Handbækur“ og leiðbeiningar um handbók mannvirkis í „Viðauka I 

Handbók mannvirkis“. 
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E-04 FYLGIGÖGN TILBOÐS-YFIRLIT-GÁTLISTI 

 

Verkheiti:________________________________________ 

Útboðsnr.________________________________________ 

Nafn bjóðanda: ___________________________________ 

Kennitala bjóðanda: _______________________________ 

Bjóðandi skilar yfirliti þessu, útfylltu og undirrituðu, með tilboði ásamt fylgigögnum sem skilað er um leið. Ef bjóðandi skilar ekki inn öllum 

umbeðnum gögnum með tilboði sínu áskilur verkkaupi sér rétt til að ganga ekki til samninga við hann. Sjá einnig kafla 0.4.6 Meðferð og 

mat á tilboðum og 0.3.15 Almennir fyrirvarar í útboðslýsingu.  

 

Gögn sem bjóðendur verða að skila samkvæmt lýsingu í köflum 0.1.4 Kröfur til bjóðenda og 0.4.2 

Fylgigögn með tilboði í útboðs- og samningsskilmálum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útfyllt tilboðsskrá 

Undirritað tilboðsblað 

(M1a) Upplýsingar bjóðanda um verk sem hann hefur lokið á s.l. 5 árum (a.m.k. 
eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa eða annan aðila) sbr. kröfur í grein 0.1.5. 
Nota má til útfyllingar „E-05“. 

(M1b) Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og upplýsingar um starfsreynslu 
hans/þeirra þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. 
Nota 
má til útfyllingar „E-05“. 
Bjóðandi skal hafa á sínum vegum eftirfarandi aðila tiltæka allan verktímann; 
(M1c) Nota má til útfyllingar „E-05“. 
(M1c-a) Nafn tæknimenntaðs ráðgjafa og upplýsingar um menntun, 
starfsreynslu hans/þeirra þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til 
bjóðenda“. 
(M1c-b) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu á öryggiskerfum og upplýsingar um 
starfsreynslu hans/þeirra þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til 
bjóðenda“. 
(M1c-c) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu í BIM og upplýsingar um 
starfsreynslu hans/hennar þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur 
til bjóðenda“. 
(M1c-d) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu í BREEAM og upplýsingar um 
starfsreynslu 
hans/hennar þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til 
bjóðenda“. 
(M1c-e) Nafn starfsmanns með sérþekkingu í ÖHU og upplýsingar um 
starfsreynslu 
hans/hennar þ.e. skrá yfir helstu verk sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til 
bjóðenda“. 
(M1c-f) Nöfn fastráðinna starfsmanna á launaskrá með viðeigandi 
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Staður og dagsetning:     Undirskrift: 

___________________________________  ___________________________________ 

D / M / Á 

  

iðnmenntun í samræmi við verkefnið og upplýsingar um menntun 
(iðnmenntun) hans/hennar sbr. kröfur í „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. Gerð er 
krafa um að staðfesting á iðnmenntun (prófskírteini) verði á íslensku, ensku 
eða norsku, dönsku eða sænsku.  

(M1c-g) Nafn starfsmanns með sérþekkingu á MS Project hugbúnaði við gerð 
verkáætlana og upplýsingar um starfsreynslu hans/hennar þ.e. skrá yfir 
helstu verk sbr. kröfur í grein „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“. Nota má til útfyllingar 
„E-05“. 
Sami aðili má sinna meira einu ráðgjafarhlutverki ef hann/hún uppfyllir skilyrði. 

(M1f) Lýsingu á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. Sjá 
einnig 
fylgiskjal „E-02 Verkmappa gæðakerfis“ í útboðs- og samningsskilmálum 
þessum. 

(M2a) og (M2b) Ársreikningum. 
Ársreikningum síðustu tveggja ára, árituðum af stjórn og endurskoðuðum 
af löggiltum endurskoðanda. Ársreikningarnir skulu vera án athugasemda 
um rekstrarhæfi. Komi heildarvelta bjóðanda ekki fram í ársreikningum 
skal skila upplýsingum þar um með staðfestingu áritunaraðila 
ársreiknings þ.e. löggilts endurskoðanda. 
Skila skal: 
a) Ársreikningum síðustu tveggja ára 
b) Upplýsingum um heildarveltu bjóðanda ef hún kemur ekki fram í 
ársreikningum 

(M2c) Ný staðfesting (yngri en 3 mánaða) frá viðkomandi yfirvöldum um að 
bjóðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

(M2d) Tilgreina skal heildarfjölda starfsmanna hjá bjóðanda. Nota má til 
útfyllingar 
„E-05“. 

Ný staðfesting (yngri en 3 mánaða) frá þeim lífeyrissjóðum, sem meginhluti 
starfsmanna (að lágmarki 70%) greiðir til. Bjóðandi skal ekki vera í vanskilum 
með 
lífeyrissjóðsiðgjöld. Á staðfestingu skal koma fram fjöldi starfsmanna sem 
greiðir 
til sjóðsins. 
Skila skal: 
a) Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem meginhluti starfsmanna að 
lágmarki 70% greiðir til 
b) Upplýsingum um heildarfjölda starfsmanna 
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E-05 SNIÐMÁT LIÐA 1, 2, 6 og 8 SBR. E-04 

 

Útboðsnúmer: 12345 
Verkheiti:         Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð 
 

Nafn bjóðanda: 
 

Kennitala bjóðanda: 
 

 

Upplýsingar sem bjóðendur verða að skila samkvæmt lýsingu í köflum „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“ og „0.4.2 Fylgigögn með tilboði“ í útboðs- 

og samningsskilmálum.  

Bjóðandi getur notað að fullu eða hluta (eyði þá út liðum sem ekki þarf að fyllta út) neðangreint sniðmát og skal hann skila því undirrituðu 

með tilboði sínu. Kaflanúmer hér á eftir vísa til númera í grein „0.4.2 Fylgigögn með tilboði“ og í fylgiskjali „E-04 FYLGIGÖGN 

TILBOÐS_YFIRLIT_GÁTLISTI“. 

1. (M1a) Helstu verk bjóðanda 
Upplýsingar um einstök verk, sl 5 ár skv. framsettum kröfum eins og lýst er í lið M1a í grein 0.1.4 
Kröfur til bjóðenda.(afrita skal eitt blað fyrir hvert verk) 

Nafn verkframkvæmdar/verkefnis: 

Nafn verkkaupa: 

Staðsetning, (borg, land): 

Gerð/tegund byggingar/verkefnis: 

Heildarstærð(m2)byggingar/umfang verkefnis: 

Samningsfjárhæð(heildarkostnaður, ISK): 

Framkvæmdatímabil verkframkvæmdar/verkefnis: 

 

2. (M1a) Nafn yfirstjórnanda 
Nafn: 

Menntun: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Starfsreynsla: 

Nafn fyrirtækis(sem viðkomandi er starfsmaður hjá): 

Upplýsingar um einstök verk, sl. 3 ár skv. framsettum kröfum eins og lýst er í lið M1b í grein 0.1.4 
Kröfur til bjóðenda 

Nafn verkframkvæmdar/verkefnis: 

Nefn verkkaupa: 

Staðsetning, (borg, land): 

Heildarstærð(m2)byggingar/umfang verkefnis: 

Samningsfjárhæð(heildarkostnaður, ISK): 

Framkvæmdatímabil verkframkvæmdar/verkefnis: 

Hlutverk starfsmanns í viðkomandi verkframkvæmdum:  
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2. (M1c-a) Nafn tæknimenntaðs ráðgjafa 

Nafn: 

Menntun: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Stafsreynsla (árafjöldi og vinnustaðir(ur): 

Nafn fyrirtækis (sem viðkomandi er stafsmaður hjá): 

 

2. (M1c-b) Nafn ráðgjafa með sérþekkingu á öryggiskerfum 

Nafn: 

Menntun: 

Namskeið/nám í öryggiskerfum: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Stafsreynsla (árafjöldi og vinnustaðir(ur): 

Nafn fyrirtækis (sem viðkomandi er stafsmaður hjá): 

 

2. (M1c-e) Nafn starfsmanns með sérþekkingu í ÖHU málefnum 

Nafn: 

Menntun: 

Namskeið/nám í ÖHU: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Stafsreynsla (árafjöldi og vinnustaðir(ur): 

Nafn fyrirtækis (sem viðkomandi er stafsmaður hjá): 

 

2. (M1c-f) Nöfn 20 fastráðinna starfsmanna með viðeigandi 
iðnmenntun í samræmi við verkefnið og upplýsingar (prófskírteini) um 
iðnmenntun viðkomandi starfsmanna í verkefni þessu 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
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Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

Nafn, kennitala og iðnmenntun (fagsvið): 
Staðfesting á iðnmenntun: 

 

 

2. (M1c-e) Nafn starfsmanns með sérþekkingu á MS Project hugbúnaði 
Nafn: 

Menntun: 

Námskeið/nám tengt MS project: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Starfsreynsla (árafjöldi og vinnustaðir(ur): 

Nafn fyrirtækis (sem viðkomandi er starfsmaður hjá): 

 

7. Heildarfjöldi starfsmanna 

Heildarfjöldi starfsmanna sem starfa hjá bjóðanda: 

 

 

 

Staður og dagsetning:     Undirskrift: 

___________________________________  ___________________________________ 

D / M / Á 
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E-06 YFIRLÝSING/STAÐFESTING UNDIRVERKTAKA 

 

Útboðsnúmer: 12345 
Verkheiti:         Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð 
 

Nafn bjóðanda: 
 

Kennitala bjóðanda: 
 

 

Hér skal bjóðandi upplýsa verkkaupa í tilboði hvaða undiverktaka hann hyggst nota. Undiverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á 

skriflegum samningi og skal bjóðandi skila yfirlýsingu/staðfestingu viðkomandi undirverktaka þar um, komi tilboðið til álita.  

Nafn undirverktaka (prentstafir): 

Kennitala undirverktaka: 

Fagsvið: 

Verkþáttur: 

Annað: 

 

Nafn undirverktaka (prentstafir): 

Kennitala undirverktaka: 

Fagsvið: 

Verkþáttur: 

Annað: 

 

Nafn undirverktaka (prentstafir): 

Kennitala undirverktaka: 

Fagsvið: 

Verkþáttur: 

Annað: 
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V-01 TEINKNINGASKÁ 

 

Teikningaskrá
Dalbraut 1, Eskifirði Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð í Fjarðabyggð

Landnúmer: L156049

Staðgreinir: 7300-3-17030010

Verkkaupi: Félags- og tryggingamálaráðuneyti (Velferðarráðuneytið)

Verknr: 12345

Teikninganúmer Heiti teikningar Mkv. Blaðstærð Nafn hönnuðar Útgáfudagur B1 B2 B3 B4 B5
0400 Afstöðumynd 1:100 A1 Davíð Árnason 29.10.2018

0500 Grunnmynd - Hluti A 1:100 A1 Davíð Árnason 29.10.2018

0501 Grunnmynd - Hluti B 1:100 A1 Davíð Árnason 29.10.2018

0502 Snið 1:100 A1 Davíð Árnason 29.10.2018

0503 Útlit 1:100 A1 Davíð Árnason 29.10.2018

F-1 Fylgiskjal 1 - Skráningatafla A1 Davíð Árnason 29.10.2018

F-2 Fylgiskjal 2 - Teikningaskrá A3 Davíð Árnason 29.10.2018

Fjöldi: 7

Teikninganúmer Heiti teikningar Mkv. Blaðstærð Nafn hönnuðar Útgáfudagur B1 B2 B3 B4 B5
2000 Yfirlit verkteikninga 1:150 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2010 Grunnmynd - Hluti 1 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2011 Grunnmynd - Hluti 2 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2012 Grunnmynd - Hluti 3 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2013 Grunnmynd - Hluti 4 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2014 Grunnmynd - Hluti 5 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2020 Snið 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2021 Snið 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2022 Snið 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2030 Útlit - Norður 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2031 Útlit - Suður 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2032 Útlit - Austur 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2033 Útlit - Vestur 1:50 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2700 Þakmynd 1:100 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

2701 Þakmynd 1:100 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3000 Gluggar og útihurðir 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3001 Gluggar og útihurðir 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3002 Gluggar og útihurðir 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3110 Láréttir byggingahlutar 1:5 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3111 Láréttir byggingahlutar 1:5 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3120 Lóðréttir byggingahlutar 1:5 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3121 Lóðréttir byggingahlutar 1:5 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3200 Yfirlit innihurða 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

3201 Yfirlit glerveggja innanhús 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

4300 Yfirlit gólfefna 1:150 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

4500 Yfirlit loftaplan 1:150 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7000 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7001 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7002 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7003 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7004 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7005 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7006 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7007 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7008 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7009 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

7010 Rýmisteikning 1:20 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

F-01 Fylgiskjal 01 - Vinnustaðateikning 1:200 A1 Davíð Árnason 26.11.2018

Fjöldi:38

Aðaluppdrættir

Verkteikningar
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1 AÐSTAÐA OG UNDIRBÚNINGUR FRAMKVÆMDA 

1.0 ALMENNT 

Verktaki tekur við byggingasvæðinu eins og það er á tilboðsdegi og kemur til með að vera þegar hann 

tekur við svæðinu. Er byggingasvæði þegar rýmt svo verktaki getur þegar hafist handa við 

aðstöðusköpun. Athafnasvæði verktaka afmarkast við byggingarstað, en verktaki skal í því efni hafa 

samband við umsjónarmann verkefnis á vegum TDÁ vegna afmörkunar svæðisins og uppsetningu 

öryggisgirðingar, áður en jarðvinna getur hafist. 

Verksnið 

Í kafla 1, AÐSTAÐA OG UNDIRBÚNINGUR FRAMKVÆMDA, heyrir viðhald byggingargirðingar, 

uppsetning aðstöðu verktaka, rekstur vinnusvæðis og frágangur í verklok. 

Lagnir 

Verktaka ber að afla sér allra nauðsynlegra upplýsinga varðandi lagnir á svæðinu áður en 

framkvæmdir hefjast. 

Umhverfi 

Vinnusvæði verktaka stendur á auðum reit í bænum rétt austan við sundlaug bæjarins. Skal verktaki 

hafa í huga að hættu sem stafar af börnum á leið í og úr sundkennslu og virða því leyfilegann 

umferðahraða, viðhald öryggisgirðingar og gæta almennt öryggis í hvívetna. 

ÖHU fulltrúi 

Verktaki skal útnefna ábyrgðaraðila öryggis-, heilsu- og umhverfismála (ÖHU) á vinnusvæðinu. 

Viðkomandi aðili hefur yfirumsjón með ÖHU málum á vinnusvæði og er jafnframt samræmingaraðili 

ÖHU mála við yfirvöld. Skal yfirumsjónamaður ÖHU hafa verkefnið sem aðalstarf. 

Ábyrgðaraðili ÖHU ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni á umhverfisvöktun, öryggisstjórnun og 

skráningu skv. þessari lýsingu. 

Viðkomandi aðili skal halda halda sérstaka ÖHU fundi til samræmingar umhverfis- og öryggismála 

með öllum aðilum á vinnusvæði. Þessir fundir skulu haldnir á mánaðar fresti. Gera skal fundargerð 

eftir hvern fund og halda utan um mætingu á fundi. Séu aðilar sem ekki skilja og tala íslensku 

viðstaddir á fundunum skal annað hvort láta fundina fara fram á tungumáli sem allir viðstaddir skilja 

eða hafa túlk viðstaddan á fundunum til að miðla upplýsingum til þeirra aðila sem þurfa á því að 

halda. Verktaki er ábyrgur fyrir því að fundargerðir og upplýsingar sem lagðar eru fram á fundum 

komi fram á tungumáli sem allir starfsmenn skilja. 
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Verkkaupi gerir einnig kröfu um að verktaki haldi ÖHU samræmingarfundi með byggingarstjóra og 

verkeftirliti á tveggja til fjögurra vikna fresti. 

Verktaki skal staðfesta skriflega að hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi 

umhverfis- og öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og félagslega ábyrgð. 

Ábyrgðaraðili ÖHU skal skipuleggja og framkvæma ÖHU úttektir á mánaðar fresti og kynna 

niðurstöður þeirra á ÖHU fundum. Viðstaddir ÖHU úttektir skulu vera ábyrgðaraðili ÖHU, 

byggingarstjóri, verkstjóri og eftirlitsaðila. Gerð skal skýrsla eftir hverja úttekt. Ábyrgðaraðili ÖHU 

skal fylgja eftir ÖHU áætlun verktaka og halda utan um skráningu atriða þar að lútandi. ÖHU áætlun 

verktaka er fylgiskjal með verksamningi. 

Sjá nánar grein 0.8.9 Handbækur útboðs- og samningsskilmálum verkefnisins svo og grein 0.7 

Vinnustaður og undirkafla og 0.8 Frágangur og gæði verks. 

Skila skal ÖHU handbók fullbúinni í lok verks áður en verklokaúttekt verkkaupa fer fram. 

Öryggisstjórnun: 

Gerð er krafa um virkt öryggisstjórnunarkerfi sambærilegt kröfum OHSAS 18001 staðalsins og skal 

kerfið ná yfir eftirfarandi atriða. 

Ö1. Virkt vinnuverndarstarf samkvæmt lagalegum ákvæðum 

Verktaki skal útbúa skriflega lýsingu á skipulagi vinnuverndarstarfs á vinnusvæðinu sem tekur til  

starfsmanna og gesta. Ætlast er til þess að verktakar (aðalverktaki og undirverktakar hans) fari að 

þeim lögum, reglugerðum og reglum sem varða öryggi og heilbrigði á vinnustað, s.s. lögum nr. 

46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað með síðari tíma breytingum, reglum nr. 

547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra 

tímabundna mannvirkjagerð, reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs 

á vinnustöðum (hér með talið áhættumat starfa) og lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og reglugerð 

nr. 326/2007 um takmarkanir á tóbaksreykingum. Hið sama gildir gagnvart öllum öðrum íslenskum 

lögum, reglugerðum og reglum sem gilda á hverjum tíma en eru ekki sérstaklega talin upp hér en 

snerta viðkomandi verkefni á einhvern hátt. 

Unnið skal samkvæmt öllum lagalegum ákvæðum varðandi öryggismál og vinnuvernd, þ.m.t. 

persónuhlífar, vinnufatnaður, vinnupallar o.s.frv. Starfsmenn skulu vera klæddir viðeigandi 

vinnufatnaði merktum vinnuveitanda. Verktaki skal afhenda gestum viðeigandi öryggisbúnað áður en 

komið er inn á vinnusvæði. Verktaki skal halda skrá yfir gesti sem koma inn á vinnusvæði. 
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Til þess að tryggja öryggi starfsmanna skal verktaki haga vinnusvæði þannig að öruggt sé að ganga 

um vinnusvæði og koma skal upp lýsingu á svæði þar sem skortur á lýsingu getur valdið hættu. 

Lýsingu ber að nota þegar þess gerist þörf. 

Á byggingartíma skulu neyðarútgangar vera skilgreindir og vel merktir. 

Ö2. Fyrsta hjálp 

Fyrsta hjálp; þekking á fyrstu hjálp skal vera til staðar meðal starfsmanna (staðfesting). 

Ö3. Skráning allra slysa og næstum því slysa 

Verktaki skal hafa virkt kerfi til skráninga allra slysa og næstum því slysa. 

Ö4. Viðbragðsáætlanir fyrir áhættuþætti 

Verktaki skal hafa viðbragðsáætlanir fyrir helstu áhættuþætti í áhættumati starfa. Þekking skal vera 

til staðar meðal starfsmanna um hvernig brugðist skal við. Yfirlit skal vera yfir hvar og hvernig skal 

leita aðstoðar (læknir, sjúkraflutningar o.s.frv.). Nauðsynlegur búnaður (s.s. slökkvitæki, sjúkrakassi 

o.s.frv.) skal vera á vinnusvæði. Rýmingaræfingar skulu fara fram og þær skráðar. 

Ö5. Umferðaröryggi fyrir akstur til og frá svæði 

Hafa skal samráð við lögreglu varðandi umferðarmerkingar ef nauðsynlegt reynist að hindra eða 

þrengja að umferð. Verktaki skal leggja til bráðabirgðaskilti og viðhalda þeim, kosta allar 

umferðarmerkingar og merkingar á vinnusvæðinu og í aðliggjandi götum. Við umferðarmerkingar 

skal fara eftir ritunum “Merkingar vinnusvæða” útg. 1998 af Vegagerðinni, Reykjavíkurborg og 

lögreglunni, og “Handbók um umferðarmerki og notkun þeirra”, útg. 1996 af Vegagerðinni. Verktaki 

skal sömuleiðis huga að umferðaröryggi innan vinnusvæðis. 

Ö6. Fræðsla fyrir starfsmenn og gesti um öryggisstjórnun á vinnusvæðinu 

Allir starfsmenn og gestir skulu fá viðeigandi fræðslu um öryggismál á vinnusvæði á tungumáli sem 

þeir skilja. 

Ö7. Notkun eiturefna og hættulegra efna 

• Forðast skal notkun eiturefna og draga skal eins og kostur er úr notkun hættulegra efna. 

• Áhættumat fyrir efnanotkun skal liggja fyrir áður en vinna með slík efni hefst. 

• Verktaki/þjónustuaðili skal ganga úr skugga um að eftirlitsaðili leyfi notkun hættulegra efna. 
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• Verktakar/þjónustuaðilar skulu hafa tilskilin leyfi skv. reglugerðum um kaup og notkun eiturefna í 

flokkunum sterkt eitur (Tx) og eitur (T). Meðhöndlun og notkun efnanna skal vera samkvæmt 

öryggisblöðum og öryggisbúnaður skal vera tiltækur við notkun efnanna. Óheimilt er að losa efnin út 

í umhverfið, í frárennsliskerfi eða í niðurföll. Afgöngum skal skila í spilliefnamóttöku ásamt umbúðum 

fyrir eiturefni. 

• Eiturefni, hættuleg efni og vörur seminnihalda slík efni skal ætíð geyma á tryggan og öruggan hátt, 

þar sem óviðkomandi hafa ekki aðgang að. Við val á geymslustað skal gæta þess að efnin berist ekki í 

umhverfið eða í niðurföll. Efnin skal geyma í vel loftræstu rými. 

• Óheimilt er að umhella eiturefnum og hættulegum efnum. Þau skulu ávallt vera í upprunalegum 

umbúðum framleiðanda. Umbúðir sem eru sérhannaðar fyrir eiturefni og hættuleg efni má ekki nota 

í öðrum tilgangi. 

• Öryggisblöð (sbr. reglugerð þar um) skulu vera til staðar fyrir öll eiturefni og hættuleg efni sem 

notuð eru og skila skal eintaki af slíkum blöðum fyrir öll efni til eftirlitsmanns verkkaupa Starfsmenn 

sem nota efnin skulu hafa greiðan aðgang að öryggisblöðum viðkomandi efna. Öryggisblöð fást að 

kostnaðarlausu hjá söluaðila efnanna. Öryggisblöð skulu vera á íslensku en einnig á því tungumáli 

sem erlendir starfsmenn skilja. 

Ö8: Trúnaðargögn 

Verktaki skal tryggja örugga vistun og meðhöndlun gagna á verkstað. Reiknað er með að útprentaðar 

teikningar sem lúta að öryggismálum séu ávallt geymdar í læstum skjalaskáp á meðan ekki er 

starfsmaður á staðnum. Skápur skal vera læstur boltaður niður og vera innbrotaheldur 

(verðmætaskápur). 

Aðgengi að trúnaðargögnum skal aðeins heimil þeim sem hafa til þess réttindi, sjá einnig 0-kafla. 

Umhverfisstjórnun – Umhverfisstefna 

Verktaki skal útbúa skriflega lýsingu á skipulagi vinnuverndarstarfs á vinnusvæðinu sem 

ábyrgðamaður ÖHU mun koma til með að fylgja eftir. Skal þá lögð sérstök áhersla á umhverfisleg 

sjónarmið. Við umhverfisstjórnun skal hafa virkt umhverfisstjórnunarkerfi sem ná skulu yfir 

eftirfarandi atriði: 

• Fylgjast með orkunotkun á staðnum m.t.t. orkusparnaðar. Þá er talið raforkunotkun, 

heitavatns og eldsneytisnotkun. Sýna fram á leiðir til að draga úr notkun. 

• Verklag til að draga úr rykmengun 

• Verklag til að koma í veg fyrir mengun vatns og jarðvegs 
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• Umhverfisstefna varðandi val á byggingarefnum. 

• Draga úr myndun úrgangs 

• Aðgerðir til að lágmarka jarðrask 

Skal verktaki sýna fram á að hann sé með virka umhverfisstefnu við líði í fyrirtækinu. Skal hann þá 

gera umboðsmönnum verkkaupa, eftirlitsaðila og öðrum grein fyrir áætlunum sínum og hverngi 

hann hyggst ná markmiðum sínum. Skal ábyrgðaraðili ÖHU skila gögnum þessu tengdu til 

umboðsmanna verkkaupa og eftirlitsaðila. 

Skal verktaki taka innkostnað vegna ÖHU- ábyrgðafulltrúa inn í liðum hér að neðan, 1.1 Aðstaða og 

vinnusvæði. 

1.1 AÐSTAÐA OG VINNUSVÆÐI 

1.1.1 Uppsetning aðstöðu og öryggisgirðing 

(Sjá teikningu, F-01 Vinnustaðateikning) 

Verktaki kostar alla þá aðstöðu sem hann kýs sér eða þarf til að uppfylla ákvæði útboðsgagna eða 

fyrirmæli stjórnvalda. Verktaki skal í samráði við verkkaupa staðsetja, byggingarkrana, svæði fyrir 

geymslu á efni og tækjum, svæði fyrir flokkun úrgangs og sorps og snyrtilegan vinnuskála fyrir 

starfsfólk sitt, þ.m.t. salernisaðstöðu fyrir bæði kyn auk salernis fyrir fatlaða. Einnig aðstöðu fyrir 

væntanlega undirvertaka og verkfundahöld. 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, 

sem til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 

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

hefur farið fram. 

Vinnusvæðið skal vera upplýst utan vinnutíma. Reikna skal með að við girðingu verði a.m.k. 3 lux, en 

10 lux við inngang og innkeyrslu (frá hliðum og að húsi). 

Öryggisgirðing 

Girða verður vinnusvæðið í samræmi við, F-01 Vinnustaðateikning, viðauka við verkteikningasett TDÁ 

af byggingunni. Girðing skal vera 2,2m há, heilklædd með sinkhúðuðu 2m háu stálneti og 

gaddavírsstreng í efstu brún. Bil milli staura má vera allt að 3 m. Miðað er við að girðingar séu með 

viðeigandi steyptum sökklum eða sambærilegt að styrk. 
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Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er heildar(heild) kostnaður við uppsetningu vinusvæðis þar með talið 

öryggisgirðungu og annarra tilgreindra þátta. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við 

fullnaðarfrágang 

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 

Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum verkkaupa þar að lútandi. 

Allur kostnaður við gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til verksins fellur undir rekstur 

vinnusvæðis. 

Á meðan á framkvæmdum stendur ber verktaka að verja svæðið gegn óviðkomandi og í því skyni að 

viðhalda byggingargirðingu og hliðum. 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir á svæðinu og hafa um það samráð við 

umsjónarmann verkkaupa, heilbrigðis- og vinnueftirlit, lögreglu og aðra þá er málið varðar. Hluti af 

rekstri vinnusvæðis er að hreinsa reglulega til, þar sem unnið er á hverjum tíma og halda skipulega 

utan um byggingarefni og efnisafganga. 

Leiti vatn í grunninn skal verktaki dæla því burt. 

Frágangur í verklok 

Í verklok skal fjarlægja byggingagirðingu, vinnuskála og annan búnað verktaka. Verktaki skal einnig 

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

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er heildar(heild) kostnaður við allann rekstur vinnusvæðis og kostnað við ÖHU-

ábyrgðaraðila og þátta honum tengdum. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við 

fullnaðarfrágang 
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7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.0 ALMENN ATRIÐI 

Í þessum kafla er lýst frágangi utanhúss. Öll þau efni sem verktaki leggur til að nota verði skulu vera í 

hæsta gæðaflokki og til þess fallin að ná þeim markmiðum sem sett eru fram í verklýsingu þessari og 

sýnt er á teikningum. Verktaki skal með nægum fyrirvara leita samþykkis á öllu efni og búnaði sem 

hann hyggst nota til framkvæmdarinnar, ef það er annað en fram kemur í hönnunargögnum eða á 

teikningum. 

Komi fram innbyrðis misræmi milli teikninga annars vegar og hins vegar á milli teikninga og 

verklýsingar, skal strax vekja athygli eftirlitsmanns verkkaupa á ósamræminu, og mun hann leysa úr 

málinu að höfðu samráði við hönnuði. Athygli er vakin á því að verktaki skal bera allan aukakostnað 

sem hægt er að rekja til þess að verkstjóri sé ekki nægilega vel inni í verkframkvæmd. Gerð er krafa 

þess að verkstjóri setji sig vel inn í öll hönnunargögn áður en að viðkomandi verkþætti kemur og 

uppgötvi hann augljós misræmi skulu þau tilkynnt til fulltrúa verkkaupa án tafar. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum sem á eftir koma í kafla 7.0 

og skulu að fullu innihalda allt það efni og alla þá vinnu sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka við 

hvern og einn verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu vera í 

hæsta gæðaflokki. Allur kostnaður sem hlýst af kröfum í kafla 7.0. og öðrum almennum köflum 

verklýsingar þessarar skal vera innifalin í viðeigandi verkliðum. 

7.0.1 Álagsforsendur á klæðningar, glugga, þakglugga og hurðir og kröfur til verktaka 

7.0.1.0 Umfang 

Ýmsir verkþættir sem verktaki skal bjóða eru hluti af þekktum og reyndum kerfislausnum sem 

krefjast þátttöku verktaka í útfærslu slíkra verkþátta. Útfærsla verktaka skal innifalin í verði hvers 

verkliðar sbr. magnskýringar einstakra liða. Um er að ræða útfærslur á eftirfarandi byggingarhlutum: 

• Klæðningarkerfi á hjúp byggingarinnar, burðarvirki, festingar og tengdir íhlutir sem hluti af 

heildstæðum kerfislausnum – sjá liði í köflum 7.1.2 og 7.2.1  

• Gler- og gluggakerfi með hurðum og opnanlegum fögum í útveggjum, festingar, þéttingar og 

tengdir íhlutir – sjá liði í kafla 7.4 

Teikningar og verklýsingar arkitekta/verkfræðinga af ofangreindum verkþáttum lýsa hvernig 

hönnuðir telja að verkefnið verði leyst með hagkvæmum hætti miðað við útlitslega þætti, staðlað og 

eftir atvikum sértækt efni. Verktaki skal útfæra umrædd byggingarkerfi í heild, þ.m.t. frágang við 

aðlæga byggingarhluta og sjá til þess að allir hlutir þess séu í lagi og virki eins og til er ætlast. 
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Bjóðanda er heimilt að nota kerfi frá þeim framleiðanda sem honum þykir hagkvæmast enda uppfylli 

það allar ýtrustu kröfur sem verkkaupi gerir, bæði til útlits, tæknilegra og eðlisfræðilegra eiginleika. 

Þau gögn sem verktaki skal leggja fram sem hluta af sinni útfærslu eru listuð upp undir kafla 7.0.1.1 

hér á eftir. Þar kemur einnig fram hvaða gögnum skal, að auki, skila til byggingarfulltrúa. Teikningar, 

lýsingar og önnur gögn verktaka verða, að fengnu samþykki fulltrúa verkkaupa, lagðar til grundvallar 

verkinu, enda gangi þær ekki skemur en kröfur þær sem hér eru fram settar og teikningar hönnuða 

sýna. Í verklýsingu hér á eftir gilda lýsingar og kröfur eftir því sem við á, jafnvel þó þær séu ekki 

endurteknar undir hverjum lið einstakra verkþátta. Uppsetning allra nauðsynlegra vinnupalla og 

annarrar aðstöðu til að ljúka verki samkvæmt verklýsingu þessari og allur tengdur kostnaður, skal 

vera innifalinn í hverjum verklið eftir því sem við á. 

7.0.1.1 Hönnun og frávik 

Áður en til samningsgerðar kemur skulu a.m.k. eftirfarandi upplýsingar um þau kerfi sem vísað er til í 

lið 7.0.1.0 liggja fyrir, þannig að verkkaupi geti gert sér glögga grein fyrir lausnum verktaka og borið 

saman við þær kröfur sem gerðar eru til viðeigandi kerfa: 

• Almennar upplýsingar um möskvateygða koparklæðningu- og glugga- og hurðakerfi 

• Dæmigerð deili þeirra kerfa sem bjóðandi býður, þar sem greinilega koma fram 

samsetningar, útlit og þéttifrágangur skv. kerfislausn. 

útfærslu verktaka sbr. lið 7.0.1.0 og með vísan til greinar „0.1.6 Verksamningur og verkáætlun“ í 

útboðs- og samningsskilmálum (0. kafla). Um er að ræða eftirfarandi lágmarks gögn: 

• Greinargóð lýsing, þar sem augljóslega komi fram eðli og gæði allra efna í verkþáttunum 

þ.m.t. yfirborðsefni, áferð og vinnuaðferðir sem verktaki hyggst nota og sýnt sé fram á að 

framleiðslan henti vel við íslenskar aðstæður og þoli a.m.k. það álag sem upp er gefið. 

• Útreikningar sem lúta að burðarþoli, bruna-, hljóð- og öðrum eðlisfræðilegum eiginleikum 

verkþáttanna, til þess að sýna fram á að hann uppfylli kröfur verkkaupa. 

• Framleiðsluteikningar viðeigandi byggingarhluta í kvarða 1:20 með málsetningum og 

sniðmerkingum á yfirlitsblaði, þar sem vísað er á skýran hátt í deiliteikningar. 

• Deililausnir í kvarða 1:5/1:2/1:1 eins og við á til að lýsa viðeigandi verkþáttum í heild sinni 

svo að augljóslega megi gera sér grein fyrir gerð, samsetningu og festingu allra hluta sem og 

þéttingu og frágangi við aðlæga byggingarhluta 

Verktaki skal skila verkkaupa lýsingum, vinnuteikningum og útreikningum á pdf formi auk sýnishorna. 

Teikningar skulu vera á merktum og númeruðum teikningahausum. Númering hurða og glugga skal 

vera í samræmi við númeringu sömu hluta á teikningum arkitekta. Öll gögn þannig útbúin að hægt sé 
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að yfirfara þau af fulltrúum verkkaupa og í framhaldinu framkvæma eftir samþykktum teikningum. 

Gera skal ráð fyrir því að fulltrúar verkkaupa hafi a.m.k. 10 virka daga til þess að yfirfara gögnin. 

Allar upplýsingar skulu liggja fyrir áður en vinna við verkþáttinn hefst. Einungis má vinna verkið eftir 

teikningum sem fulltrúar verkkaupa hafa samþykkt. Sérstaklega skal vakin athygli á mikilvægi þess að 

sýnt sé fram á að allar þéttingar séu í lagi og samfelldar. 

Við útfærslu á verkþáttum skal taka tillit til þess veðurfars sem er á Íslandi, slagregns, tíðum skiptum 

frosts og þíðu, og skafrennings. Sérstaklega skal vakin athygli á mikilvægi þess að sýnt sé fram á að 

allar þéttingar séu í lagi og samfelldar þannig að hvergi sé gat t.d. fyrir horn glugga eða veggja til þess 

að tryggja vandaða heildarlausn. Taka skal tillit til þess að framkvæmd ýmissa verkþátta á sér stað 

þegar húsið er óupphitað og verður verktaki að annast nauðsynlegar varnir og staðbundna upphitun 

ef þess er þörf á þeim tíma. 

Verktaki skal tilgreina verkstjóra sem hann hyggst hafa yfir verkinu. Fram skal koma reynsla hans af 

sambærilegum verkum. Val verkstjóra er háð samþykki verkkaupa. Verkstjóri skal ætíð vera 

viðstaddur framleiðslu verkþátta. Verktaki skal gera ráð fyrir því að hann þurfi að endurvinna verkliði, 

að öllu eða einhverju leyti, uppfylli þeir ekki þær kröfur, sem gera verður til vandaðrar vöru. Skal 

hann standa straum af kostnaði, sem slík vinna kann að hafa í för með sér. 

7.0.1.2 Hönnunarforsendur 

Verktaki skal byggja þolhönnun þeirra verkþátta sem hann annast útfærslu á Evrópskum 

þolhönnunarstöðlum og íslenskum þjóðarskjölum og uppfylla kröfur gildandi íslenskrar 

byggingarreglugerðar og annarra reglugerða og ákvæða er eiga við um slík mannvirki. Stangist kröfur 

á, gilda þær kröfur sem settar eru fram í þessum gögnum, nema verkkaupi ákveði annað. 

 Verktaki skal tryggja að öll gögn standist kröfur byggingaryfirvalda og fyrir þeim liggi nauðsynlegar 

vottanir. Verktaki skal leggja fram útreikninga af burðarvirkjum klæðninga, glugga og gluggakerfa 

verði þess krafist af verkkaupa og/eða byggingaryfirvöldum. 

Hanna skal skv. gildandi Evrópustöðlum, íslenskum þjóðarskjölum og gildandi gildandi 

byggingarreglugerð 112/2012. 

Meðhöndlun álags (álagsfléttur) skal vera í samræmi við ÍST EN 1990. 

Eigið álag 

Eigið álag reiknast samkvæmt; 

 ÍST EN 1991-1-1:2002 
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Vindálag 

Vindálag reiknast samkvæmt;  

ÍST EN 1991-1-4:2005 

Viðmiðunargildi vindhraða vref = Cdir*Ctem*Calt*vref,0 = 35,5 m/s gefur grunngildi 

ástreymisþrýstings qref = 0,79 kN/m2. 

Hrýfislengd er Z0 = 0,03 m og kt = 0,18 fyrir allar vindstefnur. 

Velja skal formstuðla fyrir ytri og innri vindþrýsting skv. áður nefndum vindstaðli. 

Snjóálag 

Snjóálag reiknast samkvæmt; 

ÍST EN 1991-1-3:2003 

Grunngildi snjóálags er miðað við svæði , s = 3,0 kN/m2 

Mismunahreyfingar 

Vegg- glugga- og hurðakerfi skal þola lóðréttar mismunahreyfingar milli aðliggjandi gólfplatna sem 

nemur 8 mm. 

Málmleiðni 

Tryggja skal að allt efni og allar festingar séu þannig, að ekki sé hætta á spennumun á milli efna. Allt 

efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi geti komið til tæringar. Sé slíkt ekki mögulegt 

skal koma fyrir nauðsynlegum fóðringum til að ekki komi til tvímálmavirkni.  

7.0.1.3 Útbeygjukröfur formbreytingar 

Mestu formbreytingar veggja, glugga og hurða skulu uppfylla kröfur gildandi byggingarreglugerðar, 

gr. 128, flokk A. Þá skal miðað við styttri leið milli fastpunkta t.d. plötu á plötu og meta skal vegg og 

glugga saman sem vegg.  

Svignun gluggapósta og karma undan uppgefnu álagi má ekki vera meiri en 1/300 spennivíddar 

viðkomandi burðarhluta glugga. Svignun má ekki verða til þess að gluggapóstar hreinsi sig ekki af 

vatni þ.e. vatn standi ekki í rennukerfi í póstum. 

Að auki skal taka mið af kröfum glerframleiðanda varðandi leyfilega svignun á álgluggakerfinu undan 

uppgefnu álagi, en hún skal þó aldrei vera meira en L/300, þar sem L er sú spennivíddin glersins sem 

minni er, eða 8 mm, hvort gildið sem er lægra. 
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7.0.1.4 Þéttleiki 

Gerð er krafa um að vegg-, glugga- og hurðakerfi sem heild standist próf gagnvart þéttleika eins og 

lýst er hér að neðan. 

Varmi 

• Veggir, gluggakarmar og millipóstar skulu þannig upp byggðir að alls staðar sé rofin kuldabrú, 

sem slítur í sundur málmhluta glugga, svo að varmaleiðni verði takmörkuð eins og nokkur 

kostur er á milli málmhluta innri og ytri hluta glugga. Einnig skal takmarka hitaflæði við 

rúðubrúnir. Ganga verður þannig frá efni, sem notað er til þess að slíta í sundur málmhluta 

glugga, að það verði ekki fyrir áhrifum frá útfjólubláum geislum sólarinnar. Þá skal það 

heldur ekki missa eiginleika sína sem bindiefni málmhlutanna þegar tímar líða.  

• Framleiðandi skal gera ráð fyrir og sýna á deiliteikningum hvernig hann leysir hitahreyfingar 

verkþátta og annarra aðliggjandi byggingarhluta. Tryggja skal að allar hitahreyfingar gerist á 

hljóðlátan hátt. Reikna skal með mesta hitastigsmun í lofti úti frá -25°C til +25°C en innihiti 

frá -10°C til +25°C. Taka skal tillit til upphitunar efnis vegna beinnar sólargeislunar. 

• Framleiðandi skal láta verkkaupa í té útreikninga, þar sem greinilega kemur fram 

varmaleiðnitap, U-gildi, hvers gluggahluta, karma, pósta, faga, glers, svo og vegið meðal 

kólnunartölu glugga. Vegið meðaltal kólnunartölu karma, pósta og glers skal ekki vera hærra 

en 1,4 W/m2°C. Veggir skulu hafa kólnunartölu 0,3 W/m2°C eða lægri skv gildandi 

byggingarreglugerð. 

Vatn 

• Veggja og gluggakerfi skulu standast vatnsþéttleikapróf skv. ÍST EN 12154:1999 flokk RE1200 

eða skv. ÍST EN 12208:1999 flokk E1200 eftir því sem við á. 

• Gerð er krafa um að veggja og gluggakerfi sem heild standist próf gagnvart vatnsleka jafnvel 

þó að einstakir staðlaðir kerfishlutar hafi staðist prófanir. Ekki má hefja framleiðslu kerfisins 

fyrr en niðurstöður liggja fyrir og verkkaupi hefur samþykkt þær. 

• Prófa skal skv. með stöðugum þrýstingi (static pressure) og með breytilegum þrýstingi 

(dynamic condition of air pressure).  

• Vatn sem hugsanlega kemst inn í pósta og karma skal veitt út aftur um þar til gert rennukerfi. 

Rennukerfið skal vera þannig að vatn eigi greiða leið um það. Samsetningar þar sem 

þverpóstar koma í langpósta skulu vera þéttar með tryggum hætti. Samsetningar skulu þola 

hreyfingar sem búast má við án þess að leka. 

• Eins skal útfærsla á þéttingum á milli gluggaeininga undir stálrömmum leiða vatn út aftur svo 

og annars staðar þar sem gengið er frá álgluggakerfinu. 
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Hljóð 

• Rík áhersla er lögð á góða hljóðvist í byggingunni og því verða raktar hér helstu upplýsingar 

og hljóðtæknikröfur til þess að auðvelda bjóðendum að átta sig á umfangi og eðli verksins. 

Hljóðtæknikröfur koma fram á teikningum og verklýsingum arkitekta og í hljóðskýrslu 

hljóðráðgjafa. 

• Efni og frágangur skal vera á þann veg að veðurhljóð t.d. frá vindhviðum og úrkomu séu sem 

minnst inni í húsinu. Láréttir eða lítið hallandi fletir skulu þannig gerðir að ekki stafi frá þeim 

hávaði vegna rigningarvatns sem lekur á þá. Sérstaka aðgát skal hafa við frágang þakbrúna 

og úthorna. 

• Með tilboði bjóðenda skulu fylgja ítarlegar upplýsingar sem ótvírætt sýna að boðnar lausnir 

uppfylli hljóðtæknikröfur útboðsgagna. Mikil áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð við 

frágang glerflata, veggja, hurða og lofta. Hvergi mega vera opnar rifur. Þær valda hljóðleka, 

sem gerir annars vandaðar lausnir harla gagnslitlar. Ganga skal vel frá þéttilistum og fylgja 

tilmælum og deililausnum framleiðenda í hvívetna til þess að tryggja sett markmið 

verklýsingar. Þar sem fylla þarf í fúgur skal nota vel fjaðrandi fúguefni sem ekki harðnar með 

tímanum. Áréttað er mikilvægi vandaðs frágangs lagna og lagnaleiða m.t.t. mögulegs 

hljóðleka. Lagnir sem geta gefið frá sér rennslishljóð skulu ekki vera í beinni snertingu við 

burðarvirki og þar sem þær ganga í gegnum veggi skal þétta vel með þeim með fjaðrandi 

þéttiefnum. 

• Til þess að tryggja vönduð og rétt vinnubrögð áskilur verkkaupi sér rétt til að ganga úr skugga 

um að settar hljóðkröfur séu uppfylltar. Eftirlit velur prófunarstaði af handahófi eða þar sem 

grunur leikur á að vinnubrögðum sé áfátt. Verði mæliniðurstaða innan tilskilinna marka ber 

verkkaupi mælingarkostnað. Að öðrum kosti ber verktaki allan kostnað við mælingu, 

nauðsynlegar endurbætur og endurmælingu til staðfestingar árangurs endurbóta. 

• Til þess að tryggja hljóðeinangrun gagnvart hávaða í umhverfi skal tvöfalt einangrunargler í 

útveggjum hafa misþykkar glerskífur. Mismunur á glerþykkt innri og ytri skífu skal vera a.m.k. 

2 mm. Hljóðeinangrunarkröfur koma fram á glugga- og hurðateikningum, hurðaskrá, 

yfirlitsteikningum hljóðhönnuðar og í verklýsingum. 

• Lofthljóðeinangrunargildi fyrir veggi og glugga skal ekki vera lakara en svo að það uppfylli 

ákvæði reglugerðar um hávaða nr. 933/1999 og þær kröfur sem tilgreindar eru í þessari 

verklýsingu. Miða skal við flokk fyrir hávaðalitla vinnustaði. 
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Eldur 

• Eldvarnir skulu vera í samræmi við teikningar arkitekta og þær útfærslur sem þar koma fram 

sem og kröfur eldvarnahönnuðar úr brunaskýrslu, (sjá einnig samþykkta aðaluppdrætti). 

Annað 

• Koma skal í veg fyrir það að útfelling myndist á veggja og gluggahlutum og setji varanlegt 

mark á þá og aðra byggingarhluta.  

• Framleiðandi skal sýna hvernig hann hyggst fá nægilega jarðtengingu milli málmhluta og 

veggja og glugga og sjálfrar byggingarinnar. 

7.0.1.5 Gæðatrygging 

Framleiðandi skal framvísa vottorðum frá framleiðendum hinna ýmsu efna, sem hann hyggst nota 

við framleiðslu, uppsetningu og frágang verkþátta. Greinilega skal koma fram efnasamsetning hinna 

ýmsu hluta og eiginleikar þeirra við ólík skilyrði, efnasamsetningu, leiðbeiningar framleiðanda um 

notkun og niðurstöður prófanna úr stöðluðum prófum og annað sem máli skiptir.  

Einungis mega vanir fagmenn vinna við undirbúning verkþátta og skal verktaki framvísa lista yfir 

starfsmenn/fyrirtæki sem hann hyggst láta vinna verkið, þar sem fram komi reynsla þeirra af 

sambærilegum verkum. 

Framleiðandi skal láta í té þau gæðavottorð, sem verkkaupi krefst, sem sýni að verkþættir, efni og 

aðferðir, uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar og upp eru taldar í lýsingu þessari. Skulu 

vottorðin gefin út af rannsóknarstofum, sem verkkaupi viðurkennir. 

Leiki einhver vafi á því að efni uppfylli þær kröfur, sem til þess eru gerðar eftir uppsetningu, getur 

verkkaupi látið taka verkið upp til öryggis. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að láta fara fram 

rannsókn á efnum á rannsóknarstofu. Leiði slík rannsókn í ljós framleiðslugalla eða að efnið uppfylli 

ekki kröfur verkkaupa eða viðeigandi staðla, skal verktaki standa straum af kostnaði sem hlýst af 

slíkri rannsókn. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingabæklinga framleiðanda fyrir allar þær vörur, sem tilgreindar eru á 

teikningum og fyrirhugað er að nota í þessu verki. Fram skulu koma allir tæknilegir eiginleikar 

vörunnar. Enn fremur skal verktaki leggja til afrit af þeim stöðlum sem vísað er til í gögnum og 

uppdráttum. 

7.0.1.6 Almennt um framkvæmd, efni og vinnu 

Öll samskipti verktaka og verkkaupa, er varða útfærslu verktaka á byggingarvirkjum, skulu vera 

skrifleg, þ. á m. fyrirspurnir, ákvarðanir og staðfestingar.  
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Framleiðendur skulu ganga frá öllum hlutum á tryggilegan hátt í hentugum hlífðarumbúðum, áður en 

vörurnar fara frá verksmiðju. Glugga- og klæðningarhlutir sem og aðrir viðkvæmir byggingarhlutir 

skulu geymdir á byggingarstað í umbúðum þannig að þeir verði ekki fyrir skemmdum áður en þeir 

eru settir upp og fara þar eftir leiðbeiningum framleiðanda. Þá skal verktaki tryggja öryggi þeirra 

fram að afhendingu og notast við viðeigandi varnir til að varan afhendist ósködduð. 

7.0.1.7 Viðhald og hreinsun 

Auk þess að láta verkkaupa í té skriflegar leiðbeiningar um uppsetningu verkþátta skal verktaki láta 

verkkaupa í té viðhaldsgögn, þar sem lýst er t.d. efnum og aðferðum við umhirðu glugga og rekstur. Í 

gögnunum skulu vera: 

• tæknilegar upplýsingar varðandi efni sem notuð eru í verkþætti, samsetningar og við 

frágang; 

• listi yfir alla hluti, sem við koma verkþáttum, festingum og þéttingum þeirra (partalista); 

• upptalning yfir þá hluti í verkþættinum, sem gera má ráð fyrir að þurfi að sinna reglubundnu 

viðhaldi á. Skal þar koma fram staðsetning slíkra hluta á greinargóðum teikningum, nafn 

framleiðanda, auk heimilisfangs og síma þeirra framleiðenda eða umboðsaðila, sem útvegað 

geta efnin. Einnig skal koma fram lýsing á því hvernig að viðhaldinu skal staðið; 

• fullkomið teikningasett, þar sem greinilega komi fram hvernig verkið hafi endanlega verið 

útfært, hafi breytingar átt sér stað frá upphaflegum verkteikningum. 

• allar verkteikningar af verkinu á tölvutæku formi á geisladisk sem settur er upp með 

skipulegum hætti og auðvelt er að gera sér grein fyrir á fljótlegan hátt hvar upplýsingar er að 

finna. 

Skal öllum þessum upplýsingum safnað í eitt aðgengilegt hefti, og séu tæknilegar upplýsingar 

varðandi gler þar á meðal. Upplýsingunum skal skilað í tvíriti. Ofangreindar ..upplýsingar skulu nýtast 

m.a. við gerð handbókar sbr. lið 7.10.1. 

7.1 MÚRVERK 

7.1.0 Almennt 

Útveggir eru vísast hvar í bygginguni múrhúðaðir yfir einangrangrun með þar til gerðu 

múrhúðunarkerfi. Múrkerfi er aðalklæðningarefni hússins og finnst á öllum flötum byggingarinnar. 

Nota skal heildstætt, viðurkennt og þaulreynt múrkerfi t.d. „Weber“ kerfi eða sambærilegt. Taka skal 

mið af leiðbeiningum framleiðanda til hins ýtrasta. 

Múrkerfið sem verktaki hyggst nota skal hafa verið notað við sambærilegar aðstæður hér á landi og 

reynst mjög vel. Verktaki skal gera eftirliti grein fyrir því kerfi sem hann hyggst nota og sýna fram á 
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það með óyggjandi hætti að kerfið henti þeim aðstæðum sem hér eiga við og að kerfið hafi sýnt og 

sannað gildi sitt sem viðeigandi múrhúðunarkerfi við íslenskar aðstæður, verktaki skal fá samþykki 

verkkaupa til að nota tiltekið kerfi. 

Hér á eftir fer almenn lýsing á efnum og aðferðum, en verktaki skal auk þess ávallt taka mið af 

leiðbeiningum framleiðanda og hafa samband við eftirlitsmann verkkaupa þegar upp koma einhver 

álitamál. Hyggist hann beita öðrum aðferðum en fram koma í leiðbeiningunum sem hafa fengið 

samþykki verkkaupa áður, skal hann einnig leita samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa og leggja fram 

viðeigandi verklýsingar og allar nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar eins og við á. 

Vanda skal frágang þar sem niðurföll ganga í gegnum múrkerfið. Skal í því sambandi farið í einu og 

öllu eftir fyrirmælum framleiðanda hvað varðar þéttingar og aðferðir. 

Undirbúningur 

Áður en að uppsetningu einangrunarplatna kemur verður að tryggja að yfirborð steinsins sé slétt og 

skal fjarlægja misfellur sem kunna þar að vera. Þá skal yfirborðið laust við óhreinindi og óæskileg efni 

s.s. ryk og fitu.  

Einangrun 

Einangrað skal undir múrkerfið með steinullarplötum í þeirri þykkt sem tilgreind er hverju sinni. Þær 

skulu hafa eðlismassa minnst 130 kg/ á rúmmetra og þrýstiþol minnst 40kpa ( Sökkulplata eða 

Undirlagsplata T frá Steinullarverksmiðjunni). Plöturnar skulu skarast á vegg og í hornum. Plötur skal 

þá sníða í kringum glugga þannig að ekki séu skil á milli platna sem nema við gluggalínu. Við 

uppsetningu samkvæmt nánari verklýsingu frá framleiðanda. Steinullarplöturnar skulu festar upp 

með múrtöppum úr nælonefni sem hafa fjarlægðarklossa fyrir stálnet sem á eftir kemur.  Inní 

múrtappana er rekinn stálnagli.  

Undirmúr 

Undirmúrinn skal vera sérhannaður fyrir steinullareinangrun.Hann skal koma tilbúinn, blandaður 

sem þurrefni, vera sementsbundinn og hannaður sem hluti af heilu múrkerfi þar sem allir hlutar 

kerfisinns eru vottaðir og viðurkenndir sem heildstætt kerfi.Undirmúrinn er dreginn uppá netið eða 

honum spautað með dælu. Hann skal vera minnst 10mm þykkur og er áætlað magn 18 kg/m2. Áður 

enn undirmúrinn þornar er hann ýfður upp með tindahrífu lárétt til að fá örugga bindingu við 

yfirmúrinn sem á eftir kemur.  

Verktaki skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda vegna þornunartíma áður en hann svo grunnar og 

kemur fyrir yfirmúr. 
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Grunnur 

Þegar undirmúr hefur náð tilskilinni hörðnun skal grunna yfirborðið með til þess gerðum grunni, sem 

einnig er hluti af múrkerfisins. 

Strálnet 

Stálnet er fest í sömu múrtappa og komnir eru í gegnum einangrunina og eru plastsmellum sem 

smellast á múrtappana. Múrtappinn skal ná 50mm inní steinveggin bakvið einangrun og skulu vera 

að meðaltali 8 festingar á fermetra. Stálnetið skal vera ryðfrítt og koma á verkstað í mottum sem eru 

u.þ.b. 2.400 x 1.200mm. Möskvarnir skulu vera tígullaga og vera ca 20 x 50mm. Motturnar eru látnar 

skarast um 100mm á samskeytum. Á hornum skal til styrkingar setja plast úthornalista með 

fjarlægðarlista, og skulu þau fest í undirmúrinn. Skal stálnetið vera hluti af heildstæðu kerfi því sama 

og undirmúr, yfirmúr, og annað sem viðkemur heildarmúrkerfinu eins og það leggur sig, og hefur 

verið samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. 

Yfirmúr 

Lokaþáttur múrhúðunarinnar er sérstakur yfirmúr, og má gera ráð fyrir að heildarþykkt múrkerfisins 

verði a.m.k. 25 mm. Lögð er rík áhersla á áferðarfallegt yfirborð og gæta skal þess vandlega að 

færuskil verði alls ekki áberandi. Skal verktaki vera reiðubúinn að láta gera prufufleti og fá samþykki 

verkkaupa fyrir dæmigerðri yfirborðsáferð, áður en hann hefst handa á stærri flötum.  

Málun: 

Málað verður yfir múrinn að lokinni þornun með yfirborðsmálningu (top-coat) sem hannað er af 

sama framleiðanda og framleiðir múrkerfið og er sérstaklega hannað til að verja það múrkerfi sem 

valið er og hafa alla nauðsynlega eiginleika til að standast íslenskar aðstæður. Leita skal eftir 

samþykki framleiðanda fyrir yfirborðsmálningu vegna sérstakra veðurfarsaðstæðna hér á landi. 

Aðstöðusköpun við múrhúðun: 

Gerir verkkaupi þá kröfu til verkkaupa að hann vinni þennann lið af sérstakri vandvirkni og 

nákvæmni. Skal verkkaupi þá gera aðstöðu þannig að veðurfarslegar aðstæður muni ekki koma til 

með að hafa áhrif á gæði múrhúðar. Gerir verkkaupi þau tilmæli að verkkaupi skermi af svæði sem 

verið er að múra á meðan á þeim verklið stendur. Skal þá sú vörn vera sérstaklega útfærð til að 

forðast beint sólarljós, rigningu, vind og bleitu almennt, auk þess að halda hitastgi innan þeirra 

marka sem framleiðandi gerir kröfu til í verklýsingu sinni. Er þá verið að forðast of hraða þornun 

múrsins og/eða möguleika á vatnstjóni af völdum veðurs á meðan á verkframkvæmd stendur. Skal 

verktaki ekki taka aðstöðu niður fyrr en kerfið hefur náð ásættanlegum styrk. 
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Annað: 

Verktaki skal sérstaklega huga að skilum sem óhjákvæmilega myndast í múrhúð mili þess sem 

vinnudegi líkur og nýr dagur tekur við. Skal leita samráðs við framleiðanda múrkerfisins um hvernig 

haga eigi slíkum skilum svo hætta á tjóni verði ekki síðar meir í kerfinu. Ávallt skal velja að hafa skil í 

innhornum byggingar ef mögulegt reynist. 

Skal þá yfirborð steinullar vera í samræmi við verklýsingar framleiðanda ef hann gerir sérstaka kröfu 

vegna þess. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.1.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum sem á eftir koma í kafla 

7.1 og skulu að fullu innihalda allt það efni og alla þá vinnu sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka 

við hvern og einn verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu vera í 

hæsta gæðaflokk 

7.1.1 Einangrun og frágangur sökkulveggja 

(Sjá teikningar, 3120 og 3121) 

Utan á steypta sökkulveggi að jarðvegsfyllingu skal einangra með 75mm steinullarsökkulplötum, 

rúmþyngd 125 kg/m3. Skal einangrun ná a.m.k. 1,0m niður fyrir endanlegt jarðvegsyfirborð. 

Einangrun skal fest með dýflum þar sem ekki er mögulegt að koma jarðvegi alveg að henni, líkt og 

undir sólpöllum. Anarstaðar skal nægja að klemma sökkulplötur við hús með jarðvegi. Skal á öllum 

stöðum settur takkadúkur milli einangrunar og jarðvegs. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) þess flatar sem einangrað er.  Innifalið í einingaverði er allt efni 

og vinna við fullnaðarfrágang 

7.1.2 Einangrun og múrhúðun útveggja 

(Sjá teikningar,3110,3111,3120,3121) 

Meginhluti byggingarinnar er þakinn útveggjamúrkerfi sem samanstendur af 125mm 

steinullareinangrun, 130 kg/m3, og múrhúðun. Múrkerfi er á öllum útveggjum byggingarinnar og í 

ljósgarði yfir gluggakerfi. Þá er múrkerfi einnig látið ná inn á þak á þá veggi sem skera útveggi og ná 

uppfyrir þá. Allir fletir skulu einangraðir og  múrhúðaðir sbl. lýsingu í  kafla 7.1.0. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) einangraðs og múrhúðaðs flatar, mælt af teikningum. Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 
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7.1.3 Einangrun og frágangur portveggja 

(Sjá teikningar,3120) 

Innan portveggja er 50mm steinullareinangrun, 130 kg/m3, sem varin er af PVC dúk, sem fjallað er 

um í kafla 7.5.0. Þá skal einangrun ná þétt niður á XPS einangrun, sem fjallað er um í kafla 7.5.0, og 

upp að efri brún portveggs. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) einangraðs og múrhúðaðs flatar. Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.1.4 Einangrun útveggja 

(Sjá teikningar,3110,3111,3120,3121) 

Einangrun útveggja er skilgreint sem öll einangrun sem ekki er sérstaklega tekin fram annarstaðar 

svo sem í múrkerfi, portvegg eða sökklum. Einangrun sem hér um ræðir er einangrun undir 

timburklæðningu og á burðarsúlum í ljósgerði og er einangrun 125mm, 130kg/m3 rakaþolin 

sökkulplata. Skal einangrunin vera dýfluð á vegg/súlu, a.m.k. 6 dýflar í hverja plötu í hefðbundinni 

stærð(600x1200mm). Skal þá dýflað með tvöf. Láréttu lagi á súlu, c/c 400mm. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) einangraðs og múrhúðaðs flatar. Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.1.5 Ílögn þaks 

(Sjá teikningar,3120) 

Leggja skal ílögn í þakhalla á öllu þaki hússins með viðurkenndu flotefni. Skal verktaki hafa samráð 

við eftirlitsmann verkkaupa um framkvæmd þessa liðs, sérstaklega m.t.t. halla í þaki. 

Undirbúingur: Undirlagið skal hreina þannig að hreint sé og laust við sementsslamma, raka, fitu og 

önnur óhreinindi sem geta komið í veg fyrir góða viðloðun. 

Grunnur: Grunna skal með viðurkenndum grunni, tvær umferðir. Fyrst með einum hluta grunns á 

móti 5. Hlutum vatns(1:5), en síðari umferð með blöndu einn á móti þremur(1:3) 

Blöndun og lögn: Blöndun flotsteypunnar skal vera að öllu leiti eftir leiðbeiningum framleiðanda 

efnisins. Þá skal blanda efnið með hæggengri steypuhræru, annars leita upplýsinga söluaðila ef 

verktaki hyggst dæla efni. Gott er að draga úr efninu með tenntum spaða, til að losa loft úr efninu 
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eða rúlla yfir með gaddarúllu. Þar sem mynda á halla í þak skal leita ráða varðandi blöndunarhlutföll 

efnisins áður en verkþáttur hefst. 

Gæta skal þess að ekki myndist dragsúgur yfir flötinn strax eftir ílögn. Ekki má leggja flotgólf við 

hitastig undir 5°c. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) flotaðs gólfs/þaks. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og 

vinna við fullnaðarfrágang 

7.2 TIMBURVERK 

7.2.0 Almennt 

Allt efni sem notað er við tréverk utanhúss, annað en klæðning útveggja, skal vera fura, 4. flokkur 

eða betra. Kasta skal frá timbri sem er áberandi lélegt og kvistótt. Timbrið má alls ekki vera 

gegnumsprungið og trefjahalli má ekki vera meiri en 1:5. Velja skal kvistlítið timbur og mega kvistir á 

kanthlið ekki vera yfir 50% af breidd kantsins. Ekki má vera mygla eða grágeit í timbrinu. Allt timbur 

skal vera gagnvarið með umhverfisvænum hætti sbr. takmörkun rokgjarna efna sjá lið 7.0.0, nema 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa liggi fyrir um annað. 

Allur krossviður utanhúss skal vera rakaþolinn, WBP=Weather and Boil Proof skv. BS6566. Krossviður 

sé birkikrossviður gerð II-IV skv. finnskri flokkun, t.d. Schauman Plywood Combi II-IV, eða annar 

sambærilegur að mati verkkaupa. Verja skal krossvið fyrir úrkomu á verkstað. Styrkleiki skal vera P30 

samkvæmt skandinavískum viðmiðunum eða betra. 

Allir festivinklar og málmar til festinga skulu vera úr ryðfríum efnum s.s. heitgalvanhúðuðu stáli. Allir 

naglar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðuð eða úr ryðfríum málmum. Tryggja skal að allt efni og 

allar festingar séu þannig, að ekki sé hætta á spennumun á milli efna. Allt efnisval og allur frágangur 

skal miða að því að hvergi geti komið til tæringar. Sé slíkt ekki mögulegt skal koma fyrir 

nauðsynlegum fóðringum til að ekki komi til tvímálmavirkni. Sjá einnig leiðbeiningarit„ Rb Læstar 

málmklæðningar“. Bera skal öll vafaatriði undir eftirlitsmann verkkaupa. Sjá enn fremur kafla 

verkfræðinga 2.4 varðandi stálvirki.  

Alls staðar þar sem timbur eða málmur koma að steini, skal setja asfaltpappa á milli.  

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.2.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum sem á eftir koma í 

þessum kafla og skulu að fullu innihalda allt það efni og alla þá vinnu sem nauðsynleg er til að 

fullvinna og ljúka við hvern og einn verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og 

efni skulu vera í hæsta gæðaflokki. 
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7.2.1 Brunavarin timburklæðningar  

(Sjá teikningar,3110,3111,3120) 

Víðsvegar í byggingu er láréttri viðarklæðningu blandað inn með öðru klæðningar efni hússins. 

Viðarklæðning skal vera úr Lerki frá Hallormsstaðarskógi. Skal velja gæðaefni án eða með 

lágmarkskvistum. Skal eftirlitsmaður verkkaupa taka sérstaklega út timbrið áður en það er uppsett. 

Skulu borð vera bandsöguð í réttar stærðir, þverskurður, 25 x 120mm. 

Skal leyta eftir samþykki verkfræðings á timburklæðningu miðað við uppgefnar forsendur í 7.0 

ALMENN ATRIÐI. 

Uppsetning:  

Klæða skal lerkiborðin lárétt á T og L lista undirkerfis með Ryðfríum 4,0 x 30mm skrúfum, með haus.  

Skal skrúfuhaus vera slétt við yfirborð timburklæðningar.  

Klæðningin skal þá vera gisklædd um 10mm (+- 2mm) þ.e. bil milli borða skal vera 8-12mm. 

Brunavörn: 

Brunaverja skal timbrið með viðurkenndri glærri brunavarnarmálningu. Skal í því skyni fá 

leiðbeiningar framleiðanda og fara eftir þeim til hins ýtrasta. Skal þá reikna með a.m.k. einni umferð 

yfir allt timbrið og viðbótarumferð á hliðar og framhlið. Skal þá verja það að lokum með sérstökri 

yfimálun(top coat). Timburklæðningin verður að geta flokkast í flokk 1 vegna brunavarna að lokinni 

meðhöndlun. 

Skal vera í ábyrgðahring ÖHU fulltrúa að gera viðhaldsáætlun þessu tengdu. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) Klædds flatar. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna 

við fullnaðarfrágang 

7.2.2 Undirkerfi timburklæðningar 

(Sjá teikningar,3110,3111,3120) 

Undirkerfi: 

Koma skal upp undirkerfi undir öllum timburklæddum veggjum hússins.  Skal verktaki fá viðurkennt 

undirkerfi, Triple S, eða sambærilegt til lausnar á undirkerfi timburklæðningarinnar og leyta eftir 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa vegna þessa. Skal verktaki bjóða a.m.k 25 ára ábyrgð á efni og 

vinnu ásamt öllum frágangi á undirkerfi. 



18 
 

Skal verkkaupi þá óska eftir vottorðum sem sýna að undirkerfið standist allar kröfur sem teknar eru 

fram í kafla 7.0 ALMENN ATRIÐI. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermetrar (m2) af fullkláruðu undirkerfi. Innifalið í einingaverði skal vera allt 

efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.2.3 Frágangur veggja við Þakglugga 

(Sjá teikningar,3120) 

Byggja skal upp veggi í kringum þakglugga, hæð þeirra skal vera 425mm frá efri brún þakplötu upp á 

toppstykki veggjar. Skal veggur vera úr 45x195mm grindarefni skv. lýsingu kafla 7.0 ALMENN ATRIÐI, 

og einagraður með a.m.k. 125mm steinullarplötu, 80kg/m3. Byggja skal vegg upp með botnstykki, 

45x195mm grindarefni, festu í plötu með 8,0x 110mm múrbolta, í kringum gat í plötu(900x900) sem 

gert er fyrir þakglugga. Grind er fest saman með byggingarvinklum, 90x90x50mm, með styrkingu. 

Toppstykki skal vera tvöfalt líkt og sést á teikningu, 3120 – Lóðrétt deili í teiknisetti. Utan á grind skal 

vera 18mm krossviður, í samræmi við lýsingu í kala 7.0 ALMENN ATRIÐI,  hér að framan. 

Magntölur og einingaverð:  

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetrar (m) fullbúins veggjar eftir lýsingu. Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.3 MÁLMSMÍÐI 

7.3.0 Almennt 

Í kafla 7.0 eru ítarlega raktar hönnunar- og álagsforsendur tengdar útfærslu verktaka á kerfum 

klæðninga, glugga, o.s.frv. Lýsingar þær sem fram koma í þessum kafla og snúa að þeim þáttum sem 

verktaki skal hanna eru til hliðsjónar og snúa fyrst og fremst að því að skýra markmið hönnunar 

arkitekta. Þeir hlutir sem er lýst í þessum kafla eru ýmist magnteknir undir viðeigandi lið eða í 

viðeigandi og samsvarandi liðum burðarþolshönnuðar. Útfærsla verktaka á viðeigandi verkliðum er 

ávallt innifalin í verði verkþáttarins. Verktaki skal samlesa verklýsingarliði í þessum kafla með 

viðeigandi liðum í kafla burðarþolshönnuðar. Almennt gildir þó að magntaka og nánari lýsing 

efnisgæða stálburðarvirkja er að finna í viðeigandi liðum í verklýsingu burðarþolshönnuða. 

Allir hlutir úr málmi sem notaðir verða utanhúss skulu henta vel aðstæðum á byggingarstað og með 

tilliti til þess hvað heppilegast er m.t.t. viðhalds. Leita skal til eftirlitsmanns verkkaupa sé um einhver 

vafaatriði að ræða. Allir málmar til festinga skulu ryðfríir, stálgæði AiSi316. Allt stál skal vera 

heitgalvanhúðað eða ryðvarið á annan þann hátt sem verkkaupi samþykkir.  
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Tryggja skal að allt efni og allar festingar séu þannig, að ekki sé hætta á spennumun á milli efna. Allt 

efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi geti komið til tæringar. Sé slíkt ekki mögulegt 

skal koma fyrir nauðsynlegum fóðringum til að ekki komi til tvímálmavirkni. 

Reikna skal með að allar álflasningar séu með efnisþykktina, 2,0mm. Miðað er við að allar 

álflasningar séu í sama lit og gluggakerfi hússins, RAL 7021. Ef ekki er unnt að fylgja litanúmeri í 

hvorutveggja skal það engu að síður vera í sama lit og fylgja þar af leiðandi flasningar lit gluggakerfis, 

sjá lið 7.4. 

Flasningar gluggakerfa í byggingunni eru undir kostnaðarliðum í kafla 7.4. 

Að öðru leiti vísast til hönnunar- og álagforsenda í kafla 7.0. 

7.3.1 Ál-flasningar við timburklæðningu 

(Sjá teikningar,3110,3111,3120) 

Flasningar sem „hólfa“ inn timburklæðningu frá múrkerfi og verða sýnilegar að utanverðu skulu vera 

með sömu yfirborðsáferð og flasningar á gluggum hússins. Flasningar eru festar í undirkerfi 

timburklæðningar sem lýst er í kafla, 7.2.2 Undirkerfi timburklæðningar. Eru flasningar af fernum 

toga en skal verktaki taka fram heildarverð í þær allar í þessum lið.  

Hliðarflasningar: Flasningar sem eru við samtengingu við múrkerfi eru formbeygðar svo þær loki 

enda timburborðanna, sjá teikningu 3111 – Lárétt deili í teiknisetti.Mál flasninga er 60x25x25mm. 

Flaningar í glugga: Flasningar sem ná frá gluggum eru formbeygðar svo þær loki enda 

timburborðanna, sjá teikningu 3110 – Lárétt deili í teiknisetti. Mál flasningar eru 105x25x190mm.  

Topflasning: Flasningar/vatnsbretti ofan við timburklæðningar eru formbeygðar, sjá teikningar 3120 

– Lóðrétt deili í teiknisetti. mál flasningar eru 50x30x60mm 

Botnflasning: Botnflasning er beygð svo hún gangi út að neðan í línu við timburklæðninguna í 5° 

vatnshalla, sjá teikningu 3120 – Lóðrétt deili í teiknisetti. Skal flansingu komið fyrir á undirkerfi með 

hnoðum áður en klætt er. Mál flasningar eru 25x28x105mm.  

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetrar (m) á fullbúnum og uppsettum flasningum. Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 
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7.3.2 Frágangur portveggja 

(Sjá teikningar,3120) 

Frágangur portveggja er þannig lýst:  

Ofan á portvegg er komið fyrir álskúffum, eftir að PVC dúk hefur verið komið fyrir. Einangra skal ofan 

í skúffu. Þar næst er álflasningu/álhatti með vatnshalla komið fyrir ofan á skúffum og þær festar við 

skúffur.  

Að öðru leiti vísast til hönnunar- og álagsforsenda í kafla 7.0. 

Álflasningar/álhattur eru beygðar úr 2,0 mm lituðu áli, í sama lit og gluggakerfi, með a.m.k. 5° 

vatnshalla á láréttum fleti sem vísar inn á þak. Sjá teikningu, 3120 í teiknisetti, Stærð álflasninga er 

3x55x435x75mm(stærð endanlega ákvörðuð út frá halla). Flasningar skal fá í 2,5 – 4,0 m lengdum. 

Skal þá festa flasningar með hnoði í gegnum flasningu og skúffu. 

Álskúffur í stærðinni 50x435x50, með a.m.k. 3mm efnisþykkt, 200mm langar skal komið fyrir ofan á 

portvegg áður en álflasningar eru svo festar við hana. Bil milli skúffa er c/c 300, mælt í miðja skúffu. 

Þá skal tryggt að næg loftun geti átt sér stað beggja megin álflasningar/álhatts. Skúffur eru festar 

með 6 mm reknöglum, 80mm löngum. Einn í hverja skúffu auk þess sem skúffur eru festar með 

hnoði í toppvinkil múrkerfis. 

Einangra skal inn í álskúffu með 30mm steinullareinangrun, þéttull m. Vindpappa(40kg/m3) eða 

sambærilegu. Dýla skal einangrun ofan á steyptann portvegg með 80mm reknöglum með plastdílum. 

Skal dílað í hvert bil milli skúffa. Gæta skal að því að einangrun hindri ekki loftflæði í gegnum kerfið. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetrar (m) á fullbúnum portvegg eftir verklýsingu. Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.3.3 Einangrun og Álflasning/áfella á vegg í ljósgarði 

Sjá teikningu, 3111 – Láréttir byggingahlutar  

Álflasningu yfir súlu skal útbúa vegna aðstæða í ljósgarði. Þar sm gluggar mætast sitthvorumegin við 

súlu skal útbúa flasningu/áfellu/klæðningu utan á súlu sem klemmd er í gluggakerfi. Skal flasningin 

vera 30x170x325x170x30mm, Verktaki skal leita allra leiða til að flasningin verði í heilu lagi frá glugga 

í glugga.  

Tryggja skal að undir flasningu sé 20mm loftunarbil milli ullar og innra borðs flasningar. Einangrun er 

lýst nánar í kafla 7.1, og undirkafla 7.4.1 Einangrun útveggja. 
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Að öðru leiti vísast til hönnunar- og álagsforsenda í kafla 7.0.  

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er lengdarmetrar (m) á fullfrágenginni flasningu. Innifalið í einingaverði skal vera 

allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR 

7.4.0 Almennt 

Álglugga- hurðakerfi 

Um er að ræða álglugga og álhurðir í ýmsum útfærslum er settir skulu í eftir á: Vísað er til kafla 7.0 

varðandi hönnunar og álagskröfur glugga og útihurða sem verktaki skal leggja fram útfærslu á. 

Útfærsla verktaka á viðeigandi verkliðum skal ávallt innifalin í verði verkþáttarins. 

Teikningar arkitekta eru einungis til að lýsa verkefninu og hvernig hönnuðir telja að verkefnið verði 

leyst með hagkvæmum hætti, miðað er við að staðlað efni sé notað í velflestum tilfellum. Prófílar 

sem teiknaðir eru eru einungis til að lýsa uppbyggingu og útlitslegum þáttum kerfisins. Verktaki skal 

útfæra kerfið í heild, þ.m.t. frágangi við aðra byggingarhluta, og sjá til þess að allir hlutar þess séu í 

lagi og virki eins og til er ætlast og jafnframt taka fullt tillit til allra þeirra útlitslegu þátta sem lýst er á 

teikningum arkitekta. Gler og glertegundir skulu uppfylla kröfur sem fram koma í Rb blaði (31).121.3 

“Val glergerða fyrir húsnæði sem almenningur hefur aðgang að”, þar kemur ítarlega fram hvar skal 

koma fyrir t.d. hertu gleri. 

Verklýsingar og teikningar framleiðanda, verða að fengnu samþykki verkkaupa lagðar til grundvallar 

verkinu, enda gangi þær ekki skemur en kröfur þær sem hér eru fram settar (sjá kafla 7.0).  

Sérdeili arkitekta gera ráð fyrir að ekki sé stærri frágangsfúga umhverfis glugga eða hurðir en 20mm.  

Framleiðandi gluggakerfisins skal fullvinna deililausnir og teikningar í samræmi við útlitslegar kröfur 

sem settar er fram á teikningum arkitekta. Skal sú vinna framleiðanda innifalin í tilboðsverði. 

Framleiðandi glugganna skal veita a.m.k. 10 ára ábyrgð á gluggakerfi. Allar áfellur, festingar og 

þéttingar, sem nauðsynlegar eru til þess að ganga endanlega frá gluggum og mynda heildstætt og 

þétt gluggakerfi, þ.m.t. þakgluggum og tengingum burðakerfa í gegnum glerveggi skulu innifaldar í 

tilboðsverði viðkomandi glugga/glerveggjar og hluti af viðurkenndri kerfislausn framleiðanda. Ekki er 

heimilt að bjóða festingarkerfi gluggakerfa sem er sýnilegt. Tryggja skal að allt efni og allar festingar 

séu þannig, að ekki sé hætta á spennumun á milli efna. Allt efnisval og allur frágangur skal miða að 

því að hvergi geti komið til tæringar. Sé slíkt ekki mögulegt skal koma fyrir nauðsynlegum fóðringum 

til að ekki komi til tvímálmavirkni. Sjá einnig leiðbeiningarit„ Rb Læstar málmklæðningar“.  
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Allt gler og ísetning þess skal innifalið í tilboðsverði viðkomandi glugga sem og allar flasningar sem 

tengdar eru kerfinu beint.  

Litur kerfisins sem skal miða við er RAL 7021. 

Áferð fullfrágenginna glugga skal vera jöfn og falleg. Karmar og póstar skulu vera réttir og í samræmi 

við teikningar. Mikilvægt er að öll samskeyti verði áferðarfalleg og hnökralaus. Gluggaprófílar 

álgluggakerfis skulu hafa skörp horn.  

Gluggar skulu hafa nægjanlegan styrk til þess að haldast óbreytt við það álag sem sett er fram í kafla 

7.0, þ.e. taki ekki varanlegum formbreytingum. Þá skulu gluggar vera nægilega stífir til að ekki geti 

komið fram skemmdir á þéttingum, gleri eða öðrum frágangi vegna hreyfinga á því. 

Ál-tré glugga- og hurðakerfi 

Uppgefin mál á gluggum eru áætluð mál og skal verktaki mæla allar stærðir á staðnum til að 

sannreyna stærðir. Glugga skal smíða í samræmi við Rb-rit nr. 31.(109). Þar sem um er að ræða 

karma, pósta og opnanleg fög. Smíðin skal fara fram á verkstæði með mikla reynslu af gluggasmíði. 

Form karma skal verktaki leggja fyrir verkkaupa til samþykktar áður er smíði hefst. Öll vinna skal vera 

fyrsta flokks. Timbur skal vera laust við hefilför og önnur vélaför, því skal pússa hefilslög af öllum 

sýnilegum flötum og öllu sýnilegu tré. Karmar skulu smíðaðar og sett saman með viðurkenndum 

aðferðum. Skilyrt er að gluggar séu fingraðar (blaðaðar) saman á hornum. Glugga skal smíða úr 

vandaðari þurkkaðari smíðafuru sem sérstaklega ætlað glugga- og hurðasmíði. Timbrið skal vera 

beinvaxið, þétt og laust við vaxtar- og viðarlýti, sveppi eða börk. Rakainnihald þess skal vera 13% +/- 

2% af þurrþyngd. Efnið sé samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa áður en smíði hefst. Pússa skal 

saman samskeyti á ramma. Allt efni skal vera fullunnið fyrir samsetningu til að fá hrein vinkilmynduð 

horn. Karmar skulu smíðaðir og settir saman með viðurkenndum aðferðum. Fingrun skal sléttskorin 

við ytri brún karms. Setja skal olíukítti í öll samskeyti og endatré. Timburgluggar skulu málaðir að 

innan sem utan fyrir ísetningu.  

Framleiðandi glugga og hurða karma og pósta skal sýna fram á ágæti þeirra efna sem hann notar til 

að auka endingu. Svo sem eins og fúgavarnarefni og lakk. Kröfur verkkaupa eru að efnið sé fúgavarið 

a.m.k. eina umferð áður en til lökkunar kemur. Skal þá verkkaupi fá vottun fyrir endingu 

timburkarma frá framleiðanda.  

Utan á timburkarm skal setja drenerandi veðurkápu úr áli og skal allur frágangur veðurkápu og 

timburkarms mynda heildstætt kerfi og skal kerfið hannað sem ein heild. Samskeyti á glerlistum 

skulu þéttast með gúmmíþéttingu eða sambærilegri elastískri þéttingu sem er hluti af gluggakerfinu 

og samþykkt af framleiðanda gluggana. 
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Hurðablað: 

Vakin er athygli á að útihurðir eru með einangruðum álspjöldum í stað glerja(samlokueiningar). 

Kröfur til glers koma fram undir lið 7.4.0. Þar sem sýndar eru álplötur skulu þær vera í sama lit og 

með sömu áferð og karmar og hurðarrammi, þá skal einangraða álspjaldið vera útfært með þeim 

hætti að fremri flötur þess sé í plani við hurðarramma og myndi þannig samfelldar flöt og liggi ekki 

innar en ytra byrði hurðarramma. 

Hafa ber í huga að hurðir í almenningsbyggingum þurfa að þola mikla áraun og skal framleiðandi taka 

tillit til þess varðandi útfærslur sínar. Á teikningum framleiðanda skulu koma fram öll þau atriði sem 

taka þarf ákvörðun um. 

Á allar hurðir skal setja húna úr burstuðu stáli, stálgæði skulu vera Ai Si 316. Húnar skulu vera úr 

burstuðu ryðfríu stáli, efnisgæði AiSi 316 og skulu handföng fyrir allar hurðir í allri byggingunni, úti 

sem inni, vera sömu gerðar og vera hluti af heildstæðu viðurkenndu hágæða kerfi sem tekur mið af 

mikilli notkun og álagi eins og gera má ráð fyrir í opinberri byggingu sem þessari, gæðaviðmið skal 

vera “d-line” eða sambærilegt. Ekki er heimilt að bjóða mismunandi gerðir handfanga í mismunandi 

gerðum hurða. 

Lamir: 

Á allar hurðir skal setja vandaðar lamir. Setja skal a.m.k. 4 lamir á hverja hurð nema annað sé tekið 

fram en fjölda lama skal miða við þyngd hurðar. Þær skulu vera úr ryðfríu stáli með kúlulegum. Þær 

skal staðsetja 250 mm frá efri og neðri brún hurða, þá þriðju 300 mm neðan við efri löm og þá fjórðu 

300 mm ofan við neðstu löm. 

Veðurkápa ál-tré glugga og hurða: 

Álveðurkápa á gluggum og hurðum skal duftlökkuð í lit skv. arkitekt. Verktaki skal gera prufu af 

dæmigerðum prófil á ál/tré gluggum í réttum lit og leggja fyrir verkkaupa til samþykktar. 

Gluggafarmleiðandi geri smíðateikningar af öllum gluggum. Teikningar sem og prufuglugga skal 

verktaki leggja fyrir verkkaupa til samþykktar tímanlega áður en framleiðsla hefst, þannig að tryggt 

sé að það hafi ekki áhrif á verk og tímaáætlanir á verkstað. Prófílkerfi fyrir glugga skal hafa verið 

prófað af viðurkenndum prófunaraðila samkvæmt EN ISO 12207 fyrir loftleka og samkvæmt EN ISO 

12208 gegn slagregni. Lofthljóðeinangrunargildi fyrir glugga skal ekki vera lakara en svo að það 

uppfylli ákvæði reglugerðar um hávaða nr. 724/2008. Krafa er um að hljóðeinangrunargildi glers 

hússins sé ekki lakari en 32 dB (RW + Ctr), miðað við þessar upplýsingar skal gera ráð fyrir a.m.k 6-12-

6 gleri í glugga. Verktaki skal leggja fram staðfesta rannsóknarniðurstöðu þar sem Rw’dB gildi glugga 

er skilgreint og skal það ekki vera lægra en framlagðar kröfur verklýsingar. 
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Seljandi gluggakerfis skal taka ábyrgð á gæðum glugga og sýna fram á að allt efni til smíði og frágangs 

sé upprunavottað efni og uppfylli ISO 9001 gæðastaðal. 

Á teikningum og í hurðaskrá, sjá teikningar 3000,3001 og 3002, koma fram eldvarnarkröfur einstakra 

hurða, þar sem fram kemur að hurð skuli uppfylla EI230-CSm er átt við ákvæði í reglugerð 1163/2006. 

Brunahólfandi hurðir skulu haldast lokaðar með (með slúttjárni) eftir að um þær hefur verið gengið. 

Brunahólfandi hurðir skulu hljóta viðurkenningu Mannvirkjastofnunar eða hafa fengið viðurkenningu 

aðila sem Mannvirkjastofnun viðurkennir. Á hurðir í flóttaleiðum kemur ýmiss flóttatengdur búnaður 

sbr. lista hér að neðan. Neyðarslár skulu vera skv. ÍST EN 1125 (19), neyðarhúnar skulu vera á öllum 

brunaverjandi hurðum og vera skv. ÍST EN 179. 

ÚH-01 – Flóttadyr úr miðrými eða sameiginlegu rými – skal vera neyðarslá á báðum flekum 

ÚH-02 – Flóttadyr úr sameiginlegu rými – skal vera neyðarslá á báðum flekum 

ÚH-03 – Flóttadyr úr eldhúsi – skulu vera með neyðarslá 

Almennt um gler: 

Í þessu verki er helst um tvær glergerðir að ræða; annars vegar tvöfalt einangrunargler og hins vegar 

samlímt hert öryggisgler/Lagskipt öryggisgler í álgluggakerfi(HG/LG). Gler og glertegundir skulu 

uppfylla kröfur sem fram koma í Rb blaði (31).121.3 “Val glergerða fyrir húsnæði sem almenningur 

hefur aðgang að”, þar kemur ítarlega fram hvar skal koma fyrir t.d. hertu gleri, t.d. meðfram öllum 

flóttaleiðum. 

Tryggt skal að sams konar gler verði hægt að fá hjá íslenskri glerverksmiðju svo að bregðast megi við 

skjótt þegar um rúðubrot verður að ræða, eins og reikna má með í byggingum af þessu tagi. Skal 

verktaki sýna fram á þetta með því að leggja fram yfirlýsingu þess efnis frá innlendum 

glerframleiðanda. 

Allar glerrúður skulu vera algjörlega sléttar og fullkomlega lausar við spé. Allir gluggar skulu vera með 

tvöföldu gleri og þykkt glers skal miða við það að uppfylli hönnunar- og álagskröfur sbr. kafla 7.0, 

lágmarksrúðuþykkt sé þó hvergi minni en 6 mm.  

Lokafrágangur: 

Inn í kostnaðarliðum í kafla 7.4 skal allur lokafrágangur við glugga og hurða byggingarinnar, m.a. 

festingar, þéttilistar og frágangsflasningar glugga- og hurðakerfa. Skal verktaki ganga kirfilega frá 

gluggum og hurðum strax að lokinni uppsetningu með viðurkenndum aðferðum og í samræmi við 

fyrirmæli framleiðanda. Skarist gluggaísetning við aðra vinnuliði og valdi þannig töfum sem haft geta 
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áhrif eða skemmt gluggakerfið skal verktaki verja gler og glugga með viðeigandi vörnum og í samráði 

við eftirlitsmann verkkaupa. 

Allir gluggar og allar hurðir úr ál-té skulu vera frá sama viðurkennda framleiðanda.og eiginleikar 

hverrar einingar kemur fram að neðan.  

Rafdrifnar hurðir: 

Rafdrifnar hurðir skulu vera CE-vottaðar og vera hluti af gluggakerfi. Litur skal vera skv. arkitekt. Allar 

upplýsingar um rafdrifanar hurðir skal leggja fyrir eftirlitsmann til samþykktar áður en pöntun fer 

fram.  

Samræming: 

Skal verktaki að ósk verkkaupa reyna eftir fremsta megni að fá álglugga/hurða kerfi og ál-tré kerfi 

sem svipar til útlitslega að utan. Gerir verkkaupi þá kröfu að húð álkerfis og álveðurkápa ál-tré kerfis 

sé samlitt, RAL 7021. 

Allir verkþættir sem lýst er í kafla 7.4.0 skulu innifaldir í öllum þeim köflum sem á eftir koma í kafla 

7.4 og skulu að fullu innihalda allt það efni og alla þá vinnu sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka 

við hvern og einn verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu vera í 

hæsta gæðaflokki. 

7.4.1 Álkerfisgluggar- og hurðir 

(Sjá teikningar, 3111,3121) 

Álgluggar og tengdar glerjaðar álhurðir skulu vera úr samstæðu og vönduðu viðurkenndu kerfi sem 

stenst íslenskar aðstæður sbr. hönnunar- og álagskröfur sem koma fram í kafla 7.0. Uppgefin mál á 

gluggum eru áætluð mál og skal verktaki mæla allar stærðir á staðnum til að sannreyna stærðir fyrir 

uppsetningu. 

Ganga skal frá gluggum og hurðum að utan og innan í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og til 

að ná fram útlitslegum kröfum sem fram koma á deiliteikningum arkitekta. Um er að ræða frágang af 

mismunandi gerðum.  

Um að ræða glugga og hurðir t.d. í „Ljósgarði“ og í útveggjum sameiginlegra rýma sem skulu vera úr 

“curtain wall” kerfi sem gert er til að ná á milli hæða og byggist upp af burðargóðum álprófílum með 

tvöföldu gleri og állokum yfir samskeytum. Ekki er heimilt að notast við kerfi sem krefst tvöföldun 

gluggapósta á samskeytum glugga.  
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Opnanleg fög skulu búin gluggakrækjum og stormjárni úr ryðfríu stáli, efnisgæði AiSi316, með 

burstaðri áferð, þar sem gerð er krafa um björgunarop skal búnaður á glugga taka mið af því. Þá er 

gerð krafa um að állok (glerlistalok) séu af tveimur gerðum, lárétt lok séu grennri en lóðrétt lok og 

lóðrétt lok séu almennt um tvöföld dýpt láréttra loka. Í efri og neðri brún lóðréttra gluggaloka skal 

gluggaframleiðandi útbúa og koma fyrir innfeldum ál-lokum samlitum gluggakerfi sem fella skal í efri 

og neðri brún lóðréttra loka svo að skordýr og raki komist ekki inn í lok, drengöt með skordýraneti 

skulu vera í neðri lokum. 

Til ýmissa glugga eru gerðar háar öryggiskröfur, þeir gluggar eru sérmerktir í tilboðsskrá og á 

yfirlitsmyndum gluggakerfa. Annars vegar er um að ræða glugga í öryggisflokki Ö4 og hinsvegar í 

flokki Ö6. Gluggar í öryggisflokki Ö6 skulu samanstanda af gluggum festum tryggilega í örugga veggi 

gler skal vera samlímt gler að auki við að vera tvöfalt einangrunargler. Gluggar í öryggisflokki Ö4 

skulu uppfylla öryggisflokk EN 1627 RC4, kröfur til glers að auki eru skv. EN 356-P6B. Á alla glugga í 

flokki Ö4 skal koma fyrir titringsnemum á  gler.  

Skal ál í gluggakerfi vera húðað RAL 7021. 

7.4.1.1   GL-02 

(Sjá teikningar, 3000, 3110, 3121) 

Gólfsíður baðherbergisgluggi, óoponanlegur, HG/LG gler í rúðum 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.2   GL-03 

(Sjá teikningar, 3000, 3110, 3121) 

Gólfsíður gluggi í sameiginlegu rými, óopnanlegur, HG/LG gler í rúðum 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 
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7.4.1.3   GLS-01 

(Sjá teikningar, 3000, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í miðrými með rennihurð út í ljósgarð. Öll gler brunavarin EW 30, HG/LG gler í 

neðri rúðum og hurð, þröskuldur í rennihurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði 

gólfs að innan og utan, opn. Fög í efri gluggum. 

EW 30 gler: 

Brunaþolið öryggisgler með takmörkun á hitageislun.  

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.4   GLS-02 

(Sjá teikningar, 3000, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í sameiginlegu rými með rennihurð út í ljósgarð. HG/LG gler í neðri rúðum og 

hurð, þröskuldur í rennihurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði gólfs að innan og 

utan, opn. Fög í efri gluggum. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.5   GLS-03 

(Sjá teikningar, 3000, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í sameiginlegu rými með rennihurð út í ljósgarð. HG/LG gler í neðri rúðum og 

hurð, þröskuldur í rennihurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði gólfs að innan og 

utan, opn. Fög í efri gluggum. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 
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7.4.1.6   GLS-04 

(Sjá teikningar, 3000, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í sameiginlegu rými með heilum neðri gluggum, óopnanlegum HG/LG gler í neðri 

rúðum, opn. Fög í efri gluggum. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.7   GLS-07 

(Sjá teikningar, 3002, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í setustofu með rennihurð út í ljósgarð. HG/LG gler í neðri rúðum og hurð, 

þröskuldur í rennihurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði gólfs að innan og utan, 

opn. Fög í efri gluggum. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.8   GLS-08 

(Sjá teikningar, 3002, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í setustofu. Opnanleg fög á báðum hliðum. Þrír heilir, óopnanlegir gluggar fyrir 

miðju. HG/LG gler í rúðum. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.9   GLS-09 

(Sjá teikningar, 3002, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í sameiginlegu rými heilabilunardeildar með rennihurð út á pall. HG/LG gler í 

neðri rúðum og hurð, þröskuldur í hurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði gólfs 

að innan og utan, opn. Fög í efri gluggum á hliðum. 
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Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.10 GLS-10 

(Sjá teikningar, 3003, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í sameiginlegu rými með rennihurð út á pall. HG/LG gler í neðri rúðum og 

rennihurð, þröskuldur í rennihurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði gólfs að 

innan og utan. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.11 GLS-11 

(Sjá teikningar, 3003, 3111, 3122) 

Álgluggasamstæða í sameiginlegu rými með rennihurð út á pall. HG/LG gler í neðri rúðum og 

rennihurð, þröskuldur í rennihurð skal vera eigi hærri en sem nemur 25mm frá yfirborði gólfs að 

innan og utan. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.12 ÚH-01 

(Sjá teikningar, 3003, 3111, 3122) 

Útihurð með tvöfaldri útopnun, neyðarslá, hurð skal vera rafdrifin með rofa á vegg.  

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.1.13 ÚH-02 

(Sjá teikningar, 3003, 3111, 3122) 

Útihurð með tvöfaldri útopnun, neyðarslá, hurð skal vera rafdrifin með rofa á vegg.  
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Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.2 Ál-tré gluggar og hurðir 

Ál-trégluggar og tengdar glerjaðar ál-tréhurðir skulu vera úr samstæðu og vönduðu viðurkenndu 

kerfi sem stenst íslenskar aðstæður sbr. hönnunar- og álagskröfur sem koma fram í kafla 7.0. 

Uppgefin mál á gluggum eru áætluð mál og skal verktaki mæla allar stærðir á staðnum til að 

sannreyna stærðir fyrir uppsetningu. 

Ganga skal frá gluggum og hurðum að utan og innan í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og til 

að ná fram útlitslegum kröfum sem fram koma á deiliteikningum arkitekta. Um er að ræða frágang af 

mismunandi gerðum.  

Um að ræða glugga og svalahurðir staðsetta í  einkarýmum byggingarinnar. Skal þá vera notast við 

kerfi sem krefst tvöföldun gluggapósta á samskeytum glugga/svalahurðar.  

Opnanleg fög skulu búin gluggakrækjum og stormjárni úr ryðfríu stáli, efnisgæði AiSi316, með 

burstaðri áferð, þar sem gerð er krafa um björgunarop skal búnaður á glugga taka mið af því.  

Til ýmissa glugga eru gerðar háar öryggiskröfur, þeir gluggar eru sérmerktir í tilboðsskrá og á 

yfirlitsmyndum gluggakerfa. Annars vegar er um að ræða glugga í öryggisflokki Ö4 og hinsvegar í 

flokki Ö6. Gluggar í öryggisflokki Ö6 skulu samanstanda af gluggum festum tryggilega í örugga veggi 

gler skal vera samlímt gler að auki við að vera tvöfalt einangrunargler. Gluggar í öryggisflokki Ö4 

skulu uppfylla öryggisflokk EN 1627 RC4, kröfur til glers að auki eru skv. EN 356-P6B. Á alla glugga í 

flokki Ö4 skal koma fyrir titringsnemum á  gler.  

Skal ál í gluggakerfi vera húðað RAL 7021. 

7.4.2 GL-01 

(Sjá teikningar, 3001, 3110, 3121) 

Gluggi með opnanlegu fag. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 
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7.4.2.2 GLS-12 

(Sjá teikningar, 3003, 3110, 3121) 

Gluggasamstæða með heilum glugga og svalahurð, HG/LG gler í rúðum 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.2.3 GLS-13 

(Sjá teikningar, 3003, 3110, 3121) 

Gluggasamstæða með heilum glugga og svalahurð, HG/LG gler í rúðum 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.2.4 GLS-18 

(Sjá teikningar, 3003, 3110, 3121) 

Gluggasamstæða með heilum glugga og svalahurð, HG/LG gler í rúðum 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.2.5 ÚH-03 

(Sjá teikningar, 3003, 3110, 3121) 

Flóttadyr úr eldhúsi með neyðarslá. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.2.6 ÚH-04 

(Sjá teikningar, 3003, 3110, 3121) 

Inngangshurð í rými vatnsúðakerfis. Hurð skal ávallt vera læst. 
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Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) á fullfrágengnum glugga/hurð með þéttingum og lokafrágangi. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.4.3 Þakgluggar 

Koma skal fyrir ferhyrntum þakgluggum ofan á timburveggi á köntum sem ganga upp úr steyptum 

þakplötum. Kúplarnir skulu vera þriggja laga úr gegnsæju akrýlefni, t.d. af gerðinni 

polymethylmethacrylate og með vörn gegn útfjólubláum sólargeislum. Kúplarnir skulu vera í 

álramma með tilheyrandi viðarkarmi úr gagnvarinni furu. Innra þvermál kúpla skal vera 900 mm. 

7.4.3.1 ÞGL-01 

(Sjá teikningu, 3120) 

Þakgluggi, 900x900mm. Óopnanlegur, skal vera frá viðurkenndum framleiðanda þessskonar glugga. 

Bera skal undir eftirlitsmann áður en til uppsetningar kemur. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) af fullfrágengnum þakglugga. Innifalið í einingaverði skal vera allt 

efni og vinna við fullnaðarfrágang 

7.5 ÞAKFRÁGANGUR 

7.5.0 Almennt 

Þakfrágangur Hjúkrunarheimilisins er allur byggður á hugmyndafræðinni um græn þök. Þakgerðin er 

magntakin í þrennu lagi, þ.e. viðsnúið þak sem er allur flöturinn svo sjávarmöl sem komið er fyrir við 

útbrúnir, þakglugga og túður og þar næst torffrágangur 

Upplýsingar um hvern verkþátt er að finna í liðum verklýsingar hér á eftir og á viðeigandi teikningum 

í teiknisetti. 

Þakklæðning skal uppfylla að lágmarki flokk T (B(roof) (t2) skv. ÍST EN 13501-5 [27]) eða betri kröfur. 

Plasteinangrun á steinsteyptu þaki, skal frágengin skv. gildandi byggingarreglugerð gr. 9.6.10 með 

klæðningu í flokki B(roof) (t2) ofan á einangrunina.  

Tryggja skal að allt efni og allar festingar séu þannig, að ekki sé hætta á spennumun á milli efna. Allt 

efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi geti komið til tæringar. Sé slíkt ekki mögulegt 

skal koma fyrir nauðsynlegum fóðringum til að ekki komi til tvímálmavirkni. Sjá einnig 

leiðbeiningarit„ Rb Læstar málmklæðningar“. 
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Allir verkþættir sem lýst er í þesum kafla skulu innifaldir í öllum þeim köflum sem á eftir koma í kafla 

7.7 og skulu að fullu innihalda allt það efni og alla þá vinnu sem nauðsynleg er til að fullvinna og ljúka 

við hvern og einn verklið í fullu samræmi við verklýsingu og teikningar, öll vinna og efni skulu vera í 

hæsta gæðaflokki. Helstu efnisliðir þaksins eru eftirfarandi: 

Þakpappi: 

Vatnsþéttilag undir viðsnúnu þaki skal vera asfaltbundið, brunakrafa til þakpappa er B(roof)(t2). 

Asfaltið skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn SBS skal vera a.m.k. 

12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 8,5 kg/m2. Þéttilagið skal vera 

byggt upp af einu lagi af asfaltdúk, sem heilsoðinn er saman með eldi. Þá skal suðan framkvæmd af 

kunnáttumanni í faginu. Sjóða skal pappann beint á hallandi ílögn sem er beint ofan á þaki hússins. 

Ekki verður leyft að hella með heitu asfalti undir þéttidúk sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó 

framleiðandi segi annað. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig 

að hvergi séu blettir sem ekki hafi soðist saman. Steypta fleti þar sem dúkur heillímist á skal grunna 

með viðeigandi grunni sem framleiðandi dúksins leggur til. Bæði þéttilög skulu liggja samsíða 

hallastefnu þaksins/svalanna þannig að vatn eigi greiðari leið að niðurföllum. Neðra lag/lög mega 

vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu, og hafi a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

• Togþol 50mm rennings, lang/þvers: 900/550 N(+-)25% 

• Götunarmótstaða 600 N 

• Þykkt:a.m.k. 2,8mm 

• Þyngd: 3,3 kg/m2 viðmiðun 

• Yfirborð: Sendið yfirborð. Glerfyllt við neðra yfirborð, suðuasfalt á köntum 

Yfirborðið skal vera heilsoðið(með eldi) á flötinn og skal skörun og annar frágangur annars vera í 

samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúkurinn skal ná að niðurfölum, upp á þau og fram yfir kanta, 

fram á brúnir og undir áfellur veggja, eftir því hvernig aðstæður eru. Magn dúks sem fer upp á kanta 

er ekki magntekinn sérstaklega en skal þó innifalinn í einingaverði. 

Dúk skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 3°C. Verkkaupi 

áskilur sér rétt til að hafna dúk sem ekki uppfyllir allar kröfur sem nota á við þessar aðstæður. 

Einungis kunnáttumenn mega vinna við dúklögn og gerðar eru miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki 

skal leggja fram lista yfir verk sem dúkmaður hefur unnið við krefjist eftirlitsmaður verkkaupa þess. 

Þar sem unnið er með opinn eld skal hafa tiltæk slökkvitæki af viðurkenndri gerð og ekki má vera 

meira en eitt ár frá síðustu skoðun tækjanna. 
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Ávallt skal taka mið af leiðbeiningum framleiðanda þakefna og hafa samráð við eftirlitsmann 

verkkaupa ef um vafaatriði er að ræða. Verktaki skal veita að lágmarki 10 ára ábyrgð á allri vinnu og 

öllu efni, sem hann leggur til verksins. 

Einangrun á viðsnúnum þökum: 

Ofan á fullfrágenginn, þakpappalagðan flöt skal setja tvö lög af vatnsþolinni XPS plasteinangrun 

a.m.k. 300 kPa, skv. staðli ISO 844, SS169534. Plasteinangrunarplötur skulu vera með mjúkum 

brúnum. Heildarþykkt einangrunar skal vera að lágmarki 200mm og þekja allan þakflötinn. Samskeyti 

efra og neðra lags skal skara sbr. leiðbeiningar framleiðanda. Skal þó gera viðeigandi útfærslur vegna 

hallaplans sjá teikningu, 2700 og 2701. 

Rúmþyngd einangrunar skal vera að lágmarki 24 kg/ m³ og skal ƛ gildi einangrunar ekki vera lakara en 

0,30 W/mK til að ásættanlegt U gildi náist. 

PVC dúkur: 

Þegar lögn einangrunar á þaki hefur verið lokið að fullu skal setja vatnsþéttan til að halda einangrun 

þurri. Dúkur skal lagður yfir einangrun, öll samskeyti skal yfirlappa um að lágmarki 300mm á öllum 

hliðum og köntum þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og út fyrir brúnir. Dúk skal líma 

upp og á kanta, undir gluggalista og undir þakáfellur, yfir portveggi og ganga frá eins og teikningar 

sýna, sérstaklega er minnt á það hér að dúkurinn fer undir áfellur á þakgluggum. Hann skal lagður af 

reyndum iðnaðarmönnum sem hafa sérhæft sig í að vinna á þessu sviði og sem hlotið hafa 

viðurkenningu framleiðanda þakdúksins. Þar sem loftunartúður ganga upp úr þakinu skal ganga frá 

dúknum á viðurkenndan hátt þannig að ekki sé lekahætta, sama gildir um frágang að niðurföllum 

o.s.frv. Við meðhöndlun og útlagningu dúksins skal fylgja fyrirmælum framleiðanda til hins ýtrasta. 

Leggja skal dúkinn jafnt yfir allan þakflötinn og skal skara langhliðar hans um minnst 300 mm. Gæta 

skal þess að dúkurinn rifni ekki áður en fargi og/eða öðrum frágangi verður komið fyrir ofan á 

dúknum, krafist er vandaðs frágangs og umgengni um fullkláraðan dúklagðan þakflöt. Setja skal 

yfbreiðsludúk yfir PVC áður en torfuppbygging er byggð yfir.  

Yfirbreiðsludúkur: 

Yfir PVC dúk skal leggja sérstakann yfirbreiðsludúk. Nota skal yfirbreiðsludúk sem sérstaklega er 

ætlaður grænum þökum, líkt og „Eco-Mat protection Fleece“ frá Bauder, eða sambærlegt. Dúkur skal 

fleyta vatni í viðeigandi leiðir í átt að niðurföllum. Helstu upplýsingar um yfirbreyðsludúk eru: 

• U.þ.b. 600gr/m2 

• 3,8kg/m2 
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• Þykkt u.þ.b. 6mm 

• A.m.k. 90% vatnsheldur 

Verktaki skal haft samráð við eftirlitsmann verkkaupa fyrir uppsetningu vegna þessa verkliðar. 

Takkadúkur/drendúkur: 

Á þakflöt skal leggja þar til gerðann drenandi takkadúk frá viðurkenndum framleiðanda t.d. Bauder, 

DELTA eða Icopal. Helstu kröfur: 

• Dúkur skal hleypa í gegnum yfirfall 10L/m2  

• Í „tökkum“ skal vatnsforði geta verið 7L/m2 

• Gegndræpi skal vera 8,5L/sek 

• Hæð 20-30mm 

• Þrýstiþol 200 kN/m2 

Verktaka er beint á að hægt er að verða sér úti um takkadúk með áföstum yfirbreiðsludúk að neðan 

og filtdúk að ofan, en þó er ekki gerð krafa um að verktaki noti þessháttar dúk heldur aðeins að 

dúkar standist kröfur hver fyrir sínn tilgang. 

Filtdúkur: 

Filtdúk er komið fyrir yfir drendúk. Skal notast við „DELTA BIOTOP“ frá DELTA eða sambærilegann. 

Helstu kröfur: 

• Gegndræpi skal vera 95L/m2/sek 

• 135gr/m2 

• Skal vera úr Polyethylene eða polypropylen 

Kerfi grænna þaka: 

Lagt er til að verktaki versli öll aðföng af sama framleiðanda varðandi græn þök, þ.e. filtdúk, 

takkadúk og yfirbreiðsludúk. Skal verktaki þá fara eftir leiðbeiningum framleiðanda og skal hann 

einnig hafa í huga hvernig kerfi hentar best að hafa ofan á PVC dúk. 

Jarðvegslag: 

Á þakflöt yfir filtdúk skal koma fyrir jarðvegsblöndu. Skal jarðvegsblandan vera svo hljoðandi: 

• Vikur – 56% 

• Gjallsandur – 45% 

• Molta – 10% 
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Farið er eftir uppskrift sérfræðingana Magnúsar Bjarklind garðyrkjutækni hjá Eflu og Þorkel 

Gunarssyni garðyrkjustóra Háskóla Íslands. Skal moldin vera framleidd af fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

blöndun líkt og þessari.  

Farg úr torfi: 

Torfþökur eru lagðar ofan á rakann jarðveginn þannig að hvergi sé bil á milli þakna meira en 30mm. 

Skal nota við þökulagningu Úthagatorf sem sannað hefur gildi sitt í notkun á torfþökum á Íslandi. Skal 

verkkaupi fá fagmann í lagningu torfs. Vökvað vel yfir þakið næstu daga á eftir. 

7.5.1 Asfaltpappi 

(Sjá teikningar, 2700, 2701, 3120) 

Ábrætt asfaltpappalag yfir þakið allt og upp á portveggi. Sjá lýsingu 7.5.0. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermeter  (m2) af fullfrágengnum ábræddum asfaltpappa á þakið allt. Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.2 Viðsnúið þak 

(Sjá teikningar, 2700, 2701, 3120) 

Öll einangrun í þaki, XPS tvöf. lag af 100mm einangrun og PVC dúkur lagður yfir þakið allt og upp og 

yfir portveggi. Frágangur við niðurföll og klemmulistar í hornum. Klemmulistar eru frágangslistar þar 

sem dúkur kemur upp á aðliggjandi veggflöt. Skal klemmulisti vera úr ryðfríu stáli, sem skrúfa skal í 

gegnum veggeinangrun tryggilega svo hann myndið góða þéttingu við veggflötinn. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermeter  (m2) af fullfrágengnum viðsnúnu þaki. Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.3 Frágangur torfþaks 

(Sjá teikningar, 2700, 2701, 3120) 

Blöndum og lagning jarðvegslags ofan á viðsnúnu þaki. Skal verktaki koma fyrir drenkerfi undir 

jarðvegslagi og skal það borið undir eftirlitsmann verkkaupa fyrir uppsetningu. Skal þá nota 

úthagatorf til lagningar torfþaksins. Sjá lýsingu í kafla 7.5.0 
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Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er fermeter  (m2) af fullfrágengnu jarðvegs og torflagi ofan á viðsnúnu þaki. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.4 Drenmöl á þaki 

(Sjá teikningar, 2700, 2701, 3120) 

Kornastærð drenmalar á þaki skal vera á bilinu 25-50mm. Skal þá velja drenmöl sem er algerlega laus 

við hvassar brúnir t.d. völusteinar eða sambærileg sjávarmöl. 

Magntölur og einingaverð: 

Eining í tilboðsskrá er rúmmeter (m3) af fullfrágengnu drenmalarlagi við portveggi á þaki. Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullklára verkþáttinn. 

7.5.5 Þakniðurföll 

(Sjá teikningar, 2700, 2701, 3120) 

Vatnsniðurfallsrör af þaki skulu vera svokölluð 90°niðurfalssrör frá viðurkenndum framleðanda, líkt 

og ETERNO, og af heildstærðri kerfislausn sem virkar með bæði asfaltpappa og PVC dúk. Skal verktaki 

leggja fram tillögu til eftirlitsmanns til samþykktar um form niðurfallsins og gerð. Skal þá niðurfall 

vera þannig komið fyrir að það skerði einangrunargildi eins lítið og mögulegt er. Niðurfallið skal tekið 

í gegnum einangrun portveggja en ekki inn í þakeinangrun.  

Innraksrör niðurfallsins af þakinu skal vera ferhyrnt og ganga í gegnum kjarnaborað gat í portvegg og 

einullartroði komið fyrir í  plássi í kring. Skal þá bræða asfaltpappa upp á rör þar sem það mætir 

steyprum vegg en PVC dúkur límdur upp á „eyru“ að utan. Skal niðurfallið vera með rist. Þar sem 

niðurföll koma út úr vegg að utanverðu skal ganga frá þeim skv. fyrirmælum framleiðanda múrkerfis, 

sjá 7.1.0. 

Yfirfallsrör samræmast lýsingu niðurfalls þaks nema skal þá vera veggfest með „eyrum allann hringin 

við rör. Gengið skal frá þeim eins og niðurfallsrörum þaksins. Yfirfallsrör má fá með kringlóttu 

inntaksröri. 

Öryggsniðurfall skal vera á botni þaksins og bræddur á það asfaltpappi. Kröfur til öryggisniðurfalls 

skulu vera þær sömu og fyrir niðurfall þaks og skal velja ferningslaga inntaksrör. 

Stærðir niðurfallsröra skal ákveða í samráði við lagnahönnuð. 
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Magnmæling: 

Eining í tilboðsskrá er stykki (stk) niðurfallsröra, stykki yfirfallsröra mælt 

upp af teikningum arkitekta. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að 

fullklára verkþáttinn. 

7.6 Tímavinna 

7.6.0 Tímavinnutaxtar og áætlun 

Tímavinna iðnaðar- og verkamanna vegna aukaverka skal gefa upp á tilboðsblaði og skulu þau verð 

sem þar munu gefin vera bindandi í gegnum verkið allt. Ekki er tímakaup verkfræðinga, arkitekta eða 

annarra starfsmanna sem ekki eru beinir starfsmenn verktaka falla undir þennann lið. 

7.6.1 Tímavinna iðnaðarmanna 

Tímakaup iðnaðarmanna skal gefa upp með álagi og öðrum viðbótarliðum sem verktaki setur á 

tímakaup iðnaðarmanna áður en hann selur vinnu þeirra til verkkaupa. 

Magnmæling: 

Eining í tilboðsskrá er klukkustund(klst) af útseldri vinnu iðnaðarmanna. Innifalið í einingaverði skal 

vera allir kostnaðarliðir sem verktaki þarf að standa skil á og álag sem hann setur á tímagjald 

iðnaðarmanna sem hjá honum starfa. 

7.6.2 Tímavinna verkamanna 

Tímakaup verkamanna skal gefa upp með álagi og öðrum viðbótarliðum sem verktaki setur á 

tímakaup verkamanna áður en hann selur vinnu þeirra til verkkaupa. 

Magnmæling: 

Eining í tilboðsskrá er klukkustund(klst) af útseldri vinnu verkamanna. Innifalið í einingaverði skal 

vera allir kostnaðarliðir sem verktaki þarf að standa skil á og álag sem hann setur á tímagjald 

verkamanna sem hjá honum starfa. 
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1 Lokaverkefni - Hönnunaráætlun
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Upphaf náms 
1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.
Frumhönnun(outline)
Forhönnun,(scheme design)
Módelvinnu lokið
Deiliskipulagsbreytingar
2.Staðarlota 
Aðaluppdrættir, umsókn
3. staðarlota 
Miðannarmat, vinna nemenda metin
Verkteikningar utan-Innanhús
Útboðsgögn
4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann
Verklýsingar
Magntaka og kostnaðaráætlun
Frágangur skýrslu og verkefnis til skila
Skil á verkefni
5. Staðarlota - próf - lok annar 8.-10. des
Ritgerð um sérhæft efni fundir með leiðbeinanda

Vika 37 Vika 48 Vika 49 Vika 50Vika 39 Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 45Vika 44 Vika 46 Vika 47Vika 38Vika 33 Vika 34 Vika 35

25.nóv-1.des 2.-8. des16.-22. sept 23.-29. sept 30.sept -6. okt 7.-13. okt 14.-20. okt12.-18. ágúst 19.-25. ágúst 26.ág-1. sept 2.-8.sept 9.-15. sept
Vika 36

9.-15. des21.-27. okt 28.okt-3.nóv 4.-10.nóv 11.-17. nóv 18.-24. nóv

20.sept er áætlað að greiningum sé lokið

Módel verður unnin með greiningum Öll megin módelvinna skal vera búin 22.september. 

Aðaluppdrættir verða unnir að hluta samhliða greiningum en vinna við þá mun klárast eigi síðar en 4.okt

Verkteikningar verða teiknaðar að hluta samhliða greiningum og aðaluppdr. Vinna við verkt. skal klárast 25.okt

Útboðsgögn og verklýsingar verða unnið samhliða. 

Kostnaðaráætlun verður sett saman snemma í ferlinu lokakostn. áætlun lýkur á sama tíma og útb. og verkl.

Skýrsla verður unnin samhliða annarri vinnu m. samantektum Vinna við skýrslu hefst þegar greiningum og módeli er lokið

Barn fæðist í lok í lok september - vinna mun 
falla niður og riðlast til vegna þess í um 1 viku

Þessi vika er 
ætluð til að hafa 
upp á að hlaupa í 
verkefninu.

Útboðsgögn og verklýsingar verða unnið samhliða. 



Dags. Tímar Verkliður
1-Aug
2-Aug
3-Aug
4-Aug
5-Aug
6-Aug
7-Aug
8-Aug 1 Viðtal við Viggó
9-Aug 3 Skipulag

10-Aug
11-Aug 5 Gögn yfirfarin
12-Aug 4 Gögn/skipulag
13-Aug
14-Aug
15-Aug
16-Aug 2 Skipulag
17-Aug
18-Aug 5 Uppsetning
19-Aug 5 Uppsetning
20-Aug
21-Aug
22-Aug 5 módel og hugmyndir
23-Aug
24-Aug 4 Módel
25-Aug 4 módel
26-Aug 5 Módel og uppsetning
27-Aug 2
28-Aug Ritgerð
29-Aug Ritgerð
30-Aug Ritgerð
31-Aug Ritgerð

Samt. 45



Dags. Tímar Verkliður
1-Sep 9 Rýmis/lóðagr. Módel
2-Sep Ritgerð - 6
3-Sep 4 Módel 
4-Sep Ritgerð - 6
5-Sep 6 Uppl um græn þök
6-Sep 3 Grænt þak
7-Sep 4 Þakdeili
8-Sep 5 hallandi þak + módel
9-Sep 2 innanhúsfrágangur

10-Sep
11-Sep 2 Rými
12-Sep 3 Rými + gr
13-Sep 5 Rými + gr
14-Sep 8 Rými + gr
15-Sep 7 Rými + gr
16-Sep 6 Rými + gr
17-Sep 5 Rými + gr
18-Sep 5 Rými + gr
19-Sep 4 Rými + gr
20-Sep 2 Rými + gr
21-Sep 5 Rými + gr
22-Sep
23-Sep 10 Gr. Rými + lóð
24-Sep 3 lóð + bruni
25-Sep 4 Bruni
26-Sep 4 Hljóð
27-Sep 5 hljóð/bruni/lagnir
28-Sep 3 lagnir
29-Sep 8 lagnir + lóð + Burðarþ.
30-Sep 2 lagnir

Samt. 124



Dags. Tímar Verkliður
1-Oct frí
2-Oct frí
3-Oct frí
4-Oct frí
5-Oct 2 Greining, lagnir
6-Oct 2 málsetning Aðalup.
7-Oct 2 málsetning Aðalup.
8-Oct 6 módel breytingar
9-Oct 2 Afstöðumynd

10-Oct 4 Byggingalýsing
11-Oct 2 Aðaluppd. Grunnm
12-Oct 6 Lagnargreining
13-Oct 6 Lagnargreining
14-Oct 9 Kostn, loftræsi
15-Oct 5 Aðaluppd. Breytingar
16-Oct 6 Fundir + breytingar
17-Oct frí
18-Oct 9 breytingar á gr.
19-Oct 3 breytingar á gr.
20-Oct 7 hljóð + breytingar
21-Oct 5 Hljóð + kostn + varmi
22-Oct 5 Aðalupp
23-Oct 2 breytingar á gr.
24-Oct 5 hurðaskrá innanh.
25-Oct frí
26-Oct 6 Gluggar og útihurðir
27-Oct 5 Gluggaveggir
28-Oct GL,ÚH IH GLS
29-Oct 4 Skráningatafla
30-Oct 3 breyting á lóðagr
31-Oct 6 lóðagreining
Samt. 112



Dags. Tímar Verkliður
1-Nov 5 aðalupp
2-Nov 5 skissur og aðalupp.
3-Nov 10 staðarl. Aðalu. ++
4-Nov 8 Verkt. Grunnplön
5-Nov 3 Verkt. Grunnplön
6-Nov 4 Verkt. Snið+útlit
7-Nov 4 Breytingar
8-Nov 3 Breytingar
9-Nov 8 Verkt. 1.50

10-Nov Frí vegna aðstæðna
11-Nov 2 Lofta og gólfefnapl.
12-Nov 2 Rýmisteikningar
13-Nov 1 Þak og gólfefni
14-Nov 2 Þak og gólfefni
15-Nov Frí v. Aðstæðna
16-Nov Frí v. Aðstæðna
17-Nov Frí v. Aðstæðna
18-Nov Frí v. Aðstæðna
19-Nov Frí v. Aðstæðna
20-Nov Frí v. Aðstæðna
21-Nov 9 Verkteikningar
22-Nov 10 Verkteikningar
23-Nov 11 Þakplan !! + breyt.
24-Nov 10 Verkteikningar
25-Nov 10 Verkteikningar
26-Nov 8 Deili
27-Nov 12 Deili
28-Nov 14 Deili
29-Nov 8 útboð og verkl.
30-Nov 10 breytingar

Samt. 159



Dags. Tímar Verkliður
1-Dec 13 útboð og verkl.
2-Dec 8 Samsetning möppu
3-Dec 8 útboð og verkl.
4-Dec 12 útboð og verkl.
5-Dec 10 útboð og verkl.
6-Dec 8 útboð og verkl.
7-Dec 12 útboð og verkl.
8-Dec 10 útboð og verkl.
9-Dec 12 fix og prent

10-Dec 3 Skil á lokaverkefni
11-Dec 8 Undirb. Kynningu
12-Dec 8 Undirb. Kynningu
13-Dec 8 Undirb. Kynningu
14-Dec 8 Undirb. Kynningu
15-Dec
16-Dec
17-Dec
18-Dec
19-Dec
20-Dec
21-Dec
22-Dec
23-Dec
24-Dec
25-Dec
26-Dec
27-Dec
28-Dec
29-Dec
30-Dec
31-Dec

Samt. 128



Lokaverkefni Byggingafræði BSc Davíð Árnason
Hjúkrunarheimili Fjarðarbyggð
Dalbraut 1, Eskifjörður

Ágúst 45 tímar
September 124 tímar

Október 112 tímar
Nóvember 159 tímar
Desember 128 tímar

Samtals: 568 tímar

Samantekt tímaskráninga



TDÁ ehf - Klausturstíg 1,                113 Reykjavík, Sími: 865-3433

Kennitala: 090886-2909,      Netfang: dabbiarna@hotmail.com

Banki: Landsb. Íslands,                        Bankanr. 0132-26-123456

Reikningur
Reiknisnúmer: 1

Félags- og tryggingamálaráðuneytið Kennitala: 010101-0101
Götu 1 Verk: Hjúkrunarheimili, hönnun
735, Eskifirði Dags. 01.01.2019

Athugasemdir: Vegna hönnunar

Vörunúmer Lýsing Magn Ein. Verð án vsk Vsk Upphæð m. Vsk
1001 Tímakaup v. Hönnunar í ágúst 45 15,500                       19,220        864,900                
1001 Tímakaup v. Hönnunar í september 124 15,500                       19,220        2,383,280             
1001 Tímakaup v. Hönnunar í október 112 15,500                       19,220        2,152,640             
1001 Tímakaup v. Hönnunar í nóvember 159 15,500                       19,220        3,055,980             
1001 Tímakaup v. Hönnunar í desember 128 15,500                       19,220        2,460,160             

Samtals 568 10,916,960          

Reikningur þessi á uppruna sinn í rafrænu bókhaldskerfi Rukkarar.is skv. reglugerð nr. 05/2013 Síða 1/1



VERKFUNDARGERÐ  

 Lokaverkefni Byggingafræði BSc   

 Hjúkrunarheimili  Fjarðarbyggð  

Fundarefni Fundarstaður  Nr. Fundar 

Hönnun Hjúkrunarheimilis Dalbraut 1, Eskifirði HR 01 

Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

VM DÁ 17.08.18 15:00  

Fundarmenn 

Davíð Árnason 

Viggó Magnússon 

Fjarverandi  

  

Dreifing  

DÁ, VM  

Dagskrá Fundar 

Upphaf verkefnis 

Dagsetning næsta fundar 

 

Tími næsta fundar 

 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

 

 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

01. Síðasta fundargerð: 

Engin fyrri fundargerð 

 

02. Verkstaða: 

Ákveðin hefur verið tillaga vegna hönnun Hjúkrunarheimilis Fjarðarbyggð(Dalbraut 1, 

Eskifirði).  

 

03. Verkáætlun, framvinda næstu viku/ur: 

• Tímaáætlun hönnuða 

• Uppsetning á módeli í Revit 

• Rýmisgreining byggingarinnar 

• Efnisgreining byggingar 

 

04. Hönnun/breytingar: 

Frumhönnun er lokið. Tillaga hefur verið samþykkt. Möguleg þörf breytinga verður ákveðin 

síðar ef nauðsynlegt er. 

 

05. Teikningar / Verklýsingar: 

Engar teikningar eða verklýsingar eru til skila fyrir næsta fund. 

 

06. Verklok/úttketir: 

Á ekki við. 

 

07. Önnur mál: 

Engin önnur mál 

 



Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

08. Næsti verkfundur:  

 

 



VERKFUNDARGERÐ  

 Lokaverkefni Byggingafræði BSc   

 Hjúkrunarheimili  Fjarðarbyggð  

Fundarefni Fundarstaður  Nr. Fundar 

Hönnun Hjúkrunarheimilis Dalbraut 1, Eskifirði HR 02 

Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

 DÁ 15.09.18 10:00 16.09.18 

Fundarmenn 

Davíð  

Viggó 

Þormóður  

Karl Hákon 
 

Fjarverandi  

-  

Dreifing  

  

Dagskrá Fundar 

Upphaf verkefnis 

Dagsetning næsta fundar 

- 

Tími næsta fundar 

- 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

 

 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

01. Síðasta fundargerð: 

Síðasta fundargerð er frá 22.ágúst 

 

02. Verkstaða: 

Verkefni Hjúkrunarheimili Fjarðarbyggð er byrjað. Tillaga hefur verið sett upp í módel og 

unnið frá henni. Margt hefur komið í ljós þá sérstaklega tengt rýmum hússins.   

 

03. Verkáætlun, framvinda næstu viku/ur: 

• Rýmisgreining heldur áfram en ekki skal fara djúpt í aðrar greiningar fyrr en henni er 

að fullu lokið. 

• Fyrir næsta fund skal öllum greiningum vera lokið  

• Fyrir næsta fund skal uppsetningu aðaluppdrátta vera lokið  

• Fyrir næsta fund skal skráningatafla liggja fyrir. 

 

04. Hönnun/breytingar: 

Forhönnunarfasi tekur nokkur mikið til sín af breytingum en eftirfarandi breytingar hafa verið 

gerðar eða eru á döfinni : 

• Öll baðherbergi í einkarýmum hafa verið stækkuð. Líkt og tillagan gekk út frá voru 

baðherbergisrými of lítil svo vantaði töluvert upp á. 

• Ekki var gert ráð fyrir brautum í lofti vegna upphýfingarkrana fyrir sjúklinga 

 



Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

• Hallandi þök voru áætluð með glugga á skörun samliggjandi hallandi þaka. Slíkt er ekki 

hægt nema hækka þakhalla sem nú þegar er of hár að mati hönnaðar.  

• Hallandi þök áttu að vera timburþök. Öndunarmöguleikar vegna þess eru mjög 

takmarkaðir nema þakið fái að vera töluvert yfir sléttu torfþaki, sem veldur ennfrekari 

hækkun á hallandi þaki sem hönnnuður vill alls ekki. 

• Hallandi þak mundi ná upp í topp ,3.9 – 4.2m – Rýmið er aðeins 3,5m breitt og því 

mundi slíkt vera mjög undarlegt. 

• Miðrýmiskjarni, búningsklefar eru ófullhannaðir, fundarherbergi  fullstórt miðað við 

áætlaða notkun, vatkherbergi í hverri álmu illa staðsett(veldur leiðinlegum gangi að 

einu herbergi hverrar álmu), Kjarni suðurálmanna tveggja er of lítill og nauðsynleg 

rými komast vart fyrir svo vel sé, Ljósgarður tekur til sín allt of mikið pláss en er þá 

mjög fallegur, eru vandamál sem blasa við í tillögu og verður að vinna í gegnum 

• Burðarþol: spennuvíddir yfir sameiginlegum rýmum hverrar álmu eru of miklar. Ég 

geri ráð fyrir að nota 250mm plötuþykkt og torfþakið mun taka til sín þokkalega 

þyngd svo nauðsynlegt er að tryggja þak með súlum eða öðru.  

• Lagnir: Húsið er á einni hæð en tvinna þarf saman, burðarþoli, bruna, hljóði  og 

lögnum með steyptum og léttum veggum.  

• Áætlun gerir rað fyrir að útlit innanhús verði í tengslum við útlit utanhúss og því áætla 

ég að nota mikið timburklæðningar innandyra, gæta þarf samt að því að ekki séu 

innanhúsrými gerð of köld áhorfs. 

05. Teikningar / Verklýsingar: 

Engar teikningar eða verklýsingar eru tilbúnar – þó er áætlað að Aðaluppdrættir verði komnir 

af stað fyrir næsta fund og greiningarvinna verði lokið að fullu. 

 

06. Verklok/úttketir: 

Greiningarvinnu skal ljúka fyrir næsta fund 

 

07. Önnur mál: 

Engin önnur mál 

 

08. Næsti verkfundur:  

 

 



VERKFUNDARGERÐ  

 Lokaverkefni Byggingafræði BSc   

 Hjúkrunarheimili  Fjarðarbyggð  

Fundarefni Fundarstaður  Nr. Fundar 

Hönnun Hjúkrunarheimilis Dalbraut 1, Eskifirði HR 03 

Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

 DÁ 15.10.18 10:00 15.10.18 

Fundarmenn 

Davíð  

Viggó 

Karl Hákon 
 

Fjarverandi  

-Eyþór  

Dreifing  

  

Dagskrá Fundar 

Upphaf verkefnis 

Dagsetning næsta fundar 

- 

Tími næsta fundar 

- 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

 

 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

01. Síðasta fundargerð: 

Síðasta fundargerð er frá 15.september 

 

02. Verkstaða: 

Verkefni stendur þannig að greiningar hafa verið endurskoðaðaðar og bættar vegna breytinga 

á hönnun, enþá á eftir að bæta og gera greiningar: 

• Bruni – Bæta og aðlaga 

• Burðarþol – Bæta og aðlaga 

• Hljóð – Bæta og aðlaga 

• Kostnaðaráætlun – byrjuð en ólokið 

• Verkáætlun – ekki byrjuð 

• Varmatap og Orkurammi – ekki byrjuð 

• Deiliteikningar – þarf að sortera úr teikningum og hreingera nokkrt magn 

 

03. Verkáætlun, framvinda næstu viku/ur: 

• Nauðsynlegt er að ljúka við Greiningar um helgina. Lokadagur v. Greininga gef ég mér 

22.október. 

• Aðaluppdrættir eru komnir á stað og uppsettir. Nauðsynlegt er að ljúka við þá strax og 

greiningum er lokið. Aðaluppdrættir eiga að vera tilbúnir til yfirferðar eigi síðar en 

26.október. 

 



Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

• Þegar Aðaluppdráttum er lokið og öllu sem þeim fylgir(Umsókn, Gátlisti og fl.) skal 

tekið 2-3 daga frí frá teiknivinnu og komast áfram með Ritgerð um sérhæft efni. 

• Verkteikningarpakki er uppsettur að einhverju leiti og skal vinna við að klára hann 

hefjast eigi síðar en  29.október. Hann þarf að vinna hratt og koma í gegn á minna en 

3 vikum til að áætlun geti staðist. 

• Verklýsingar og Útboðsgögn taka við afverkteikningum 

• Vinna skal samviskusamlega allt í skýrslu við lok hvers áfanga. Eða meðfram vinnu í 

áfanga. 

04. Hönnun/breytingar: 

Nokkuð hefur verið um breytingar. Frumhönnun gat ekki staðist og margt var í raun ekki alveg 

í lagi. Þak hefur verið flatt út, efnisnotkun hefur verið endurskoðuð, sorpskýli færð og fl.  

 

 

05. Teikningar / Verklýsingar: 

 

 

06. Verklok/úttketir: 

 

 

07. Önnur mál: 

Ekki tókst að klára greiningarvinnu fyrir áætlaðann tíma en Þar sem hönnuður átti barn 

2.október þá spilaði það inn í. Einbeiting vegna þessa og sjúkraþjálfunar sem hönnuður þarf 

að stunda hafa verið að taka mikinn tíma og einbeitingu. Á því er vonandi bót. 

 

08. Næsti verkfundur:  

 

 



VERKFUNDARGERÐ  

 Lokaverkefni Byggingafræði BSc   

 Hjúkrunarheimili  Fjarðarbyggð  

Fundarefni Fundarstaður  Nr. Fundar 

Hönnun Hjúkrunarheimilis Dalbraut 1, Eskifirði HR 04 

Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

 DÁ 30.10.18 10:00 31.10.18 

Fundarmenn 

Davíð  

Viggó 

Karl Hákon 
 

Fjarverandi  

-Eyþór  

Dreifing  

  

Dagskrá Fundar 

Upphaf verkefnis 

Dagsetning næsta fundar 

- 

Tími næsta fundar 

- 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

 

 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

01. Síðasta fundargerð: 

Síðasta fundargerð er frá 15.október 

 

02. Verkstaða: 

Verkefni standa þannig : 

• Greiningarvinnu er lokið 

• Fyrir stendur að laga módel lítillega vegna klæðninga 

• Byrjað er á aðaluppdráttum og þeir verða kláraðir um helgina. 

• Byrjað er einnig á verkteikningum en allar glugga og hurða teikningar eru kláraðar og 

tilbúnar. Nauðsynlegt þurfti að græja það til að geta klárað kostnaðaráætlun 

• Skráningataflan er tilbúin  

Nú stendur yfir vinna við Orkuramma, Byggingarlýsingu og aðaluppdrætti 

 

03. Verkáætlun, framvinda næstu viku/ur: 

• Fyrir næstu helgi skulu liggja fyrir a.m.k. handskissur af helstu deilum í byggingunni.  

• Yfirfara þarf ýtarlega þær upplýsingar sem komu frá framleiðanda múrkerfis 

• Prenta þarf út teikningar og annað fyrir staðarlotu 

 

04. Hönnun/breytingar: 

Sorpskýli var fært á nýjann leik með tilheyrandi breytingum á bílastæði.  

 



Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

• Ég hef mikið velt fyrir mér hvort ég eigi að hlaupa frá þeirri uppraunalegu hugmynd 

tillögunnar að hafa múrkerfi sem megin klæðningakerfi hússins. Ákvörðun var hins 

vegar tekin um að halda okkur við múrkerfið og skanna það eins og best verður á 

kosið.  

• Þakið var hækkað um 150mm vegna loftræsingar 

• Ákveðið var að stækka megin brunahólf byggingarinnar 

• Ákveðið var að bæta við þakgluggum. 

 

05. Teikningar / Verklýsingar: 

Tilbúnar teikningar: 

• Allar greiningar 

• 3000, 3001 og 3002 Gluggar og útihurðir 

• 3200 og 3201 Yfirlit innihurða og glerveggja. 

 

06. Verklok/úttketir: 

 

 

07. Önnur mál: 

Miklar tafir hafa orðið á verkefninu vegna fæðingar sonar míns. Mikið vanmat var af tímaþörf 

þess göfuga verkefnis. 

 

08. Næsti verkfundur:  

 

 



VERKFUNDARGERÐ  

 Lokaverkefni Byggingafræði BSc   

 Hjúkrunarheimili  Fjarðarbyggð  

Fundarefni Fundarstaður  Nr. Fundar 

Hönnun Hjúkrunarheimilis Dalbraut 1, Eskifirði HR 05 

Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

 DÁ 30.10.18 10:00 03.11.18 

Fundarmenn 

Davíð  

Viggó 

Karl Hákon 

Eyþór 

Fjarverandi  

  

Dreifing  

  

Dagskrá Fundar 

Staðarlota 

Dagsetning næsta fundar 

- 

Tími næsta fundar 

- 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

 

 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

01. Síðasta fundargerð: 

Síðasta fundargerð er frá 30.október 

 

02. Verkstaða: 

Verkefni standa þannig : 

• Greiningarvinnu er lokið og er tekin til yfirferðar verkfræðinga á þessum fundi 

• Bygginganefndarteikningar eru langt komnar og verða yfirfarðar á fundinum líka 

• Verkteikningar eru byrjaðar. Yfirlit glugga og hurða og glerveggja eru búnar.  

 

03. Verkáætlun, framvinda næstu viku/ur: 

• Fullgera þær breytingar sem komu til eftir fund við leiðbeinendur í morgun. 

• Yfirfara aðaluppdrætti og bæta því sem vantar á allar teikningar. 

• Yfirfara og bæta Byggingalýsingu 

• Gera skráningatöflu fyrir matshluta 02 – Sorpskýli – sama landnr. Og staðgreinir. – 

fyrir það er nauðsynlegt að ræða við Þormóð vegna skráninga á sólpöllum. 

• Útskrifa Aðaluppdrætti og fylla gátlista og aðra nauðsynlega pappíra 

• Klára grunnmyndir verkteikninga og merkja á þær deili 

• Klára snið verkteikninga og merkja á þau deili 

• Klára útlit verkteikninga 

• Breyta gluggavegg í setustofu. 

 



Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

• Yfirfara og útskrifa hurða og gluggateikningar – bæta við „uppskrift“ í texta á allar 

teikningar. Þ.e. hvaða kröfur eru gerðar af gluggum/hurðum og hvaða efni þeir eru. 

• Klára gólfefnaplön 

• Klára loftaplan 

• Fullgera hlutateikningar – þarf að velja hvaða hlutamyndir á að gera... 

• Sp um að gera yfirlitsmynd hlutateikninga ? 

Ath að listinn er ekki tæmandi af verkefnum 

04. Hönnun/breytingar: 

• Verkefni er fullhannað. Þá þarf bara að teikna upp verkefnið og klára það þannig. 

 

05. Teikningar / Verklýsingar: 

• Sjá verkefna staða 

 

06. Verklok/úttketir: 

Áætlun verkloka =  

• Aðaluppdrættir = fyrir 5.nóvember 

• Verkteikningar = fyrir 20.nóvember 

• Ritgerð = fyrir 1.desember 

• Verklýsingar og útboðsgögn= fyrir 7.desember 

• Skýrsla og annað sem fellur til = Fyrir 10.desember 

 

07. Önnur mál: 

- 

 

08. Næsti verkfundur: -  

 

 



VERKFUNDARGERÐ  

 Lokaverkefni Byggingafræði BSc   

 Hjúkrunarheimili  Fjarðarbyggð  

Fundarefni Fundarstaður  Nr. Fundar 

Hönnun Hjúkrunarheimilis Dalbraut 1, Eskifirði HR 06 

Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

 DÁ 30.11.18 10:00 30.11.18 

Fundarmenn 

Davíð  

Viggó 

Fjarverandi  

  

Dreifing  

  

Dagskrá Fundar 

Staðarlota 

Dagsetning næsta fundar 

- 

Tími næsta fundar 

- 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

 

 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

01. Síðasta fundargerð: 

 

 

02. Verkstaða: 

 Staðan er : 

• Verkteikningar hafa verið ræddar og rýndar. Breytingar munu þurfa eiga seér stað að 

einhverju marki. 

• Byrjað er á skýrslu 

• Útboðsgögn eru byrjuð að mjög litlu leyti 

• Verklýsingar eru ekki byrjaðar 

 

03. Verkáætlun, framvinda næstu viku/ur: 

Klára yfirferð verkteikninga. 

Hringja í Þormóð til að fá rýni frá honum á aðaluppdrættina svo prentun á þeim geti 

átt sér stað asap. 

 

Ekki er ráðgert að fleiri fundargerðir verði gerðar svo allt verður að klárast eftir 10 

daga 

 

04. Hönnun/breytingar: 

• Breytingar á hönnun þakhalla eru einu breytingarnar sem fyrirhugaðar eru 

 

05. Teikningar / Verklýsingar:  



Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð 

/ dags. 

• Allar teikningar uppsettar. Nauðstnlegt er að fara yfir þær og ljúka og koma þeim á sin 

stað fyrir skil. 

06. Verklok/úttketir: 

10.des – kynning 14-15. des 

 

07. Önnur mál: 

-Síðasta skýrsla 

 

08. Næsti verkfundur: -Síðasta skýrsla  

 

 


