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0 Útboðslýsing 

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar fyrir hönd Fjarðabyggð ehf, hér eftir nefndur verkkaupi, óskar 

hér með eftir tilboðum í byggingu og fullnaðarfrágang á hjúkrunarheimilinu Hulduhlíð, 

Dalbraut 1, skv. útboðslýsingu þessari og þeim gögnum, sem í henni eru talin. 

0.1 Verksvið 

Verkið innifelur í aðalatriðum eftirtalda verkþætti:  

Aðstöðu og jarðvinnu 

Burðarvirki  

Utanhúsfrágangur 

Innanhúsfrágangur 

Lagnir 

Raforkuvirki 

Lóðarfrágang 

0.1.0 Lauslegt yfirlit um verkið 

Um er að ræða 20 íbúða hjúkrunarheimili með starfsmanna aðstöðu og stoðrýmum. 

Byggingin er á einni hæð. Byggingin á að skilast fullbúin að utan sem innan með 

innréttingum tilbúin til notkunar og lóð skilast fullfrágengin. Byggingin er úr staðsteyptri 

steynsteypu einangruð að utan og með vandaðri álklæðingu og sementsbundinni plötu 

klæðningu. Þak er heitt torfþak. 

Bjóðendur skulu kynna sér aðstæður og verkstöðu á staðnum áður enn þeir bjóða í verkið. 

Varðandi boð um kynningarfund er vísað á kafla 0.1.3 

Helstu stærðir eru: 

Grunnflötur nýbyggingar     1.615,4 m2 brúttó 

Rúmmál nýbyggingar      5.744,9 m3 brúttó 

Lóðafrágangur       3.672 m2 brúttó 

 

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd 

og er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að semja við lægstbjóðenda um breyttar útfærslur á 

einstökum liðum framkvæmdarinnar þegar heildartilboð liggja fyrir. 

Verktaki skal skila verkinu af sér í samræmi við ákvæði útboðsgagna til verkkaupa 20 apríl 

2020 
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0.1.1 Útboðsform 

Hér er um almennt útboð að ræða eins og lýst er í grein 2.2 í ÍST 30:2012.  

Útboðið er auglýst á Evrópska Efnahagssvæðinu. 

0.1.2 Útboðsyfirlit 
Mikilvæg atriði sem varða útboðið og verkið eru tekin saman hér að neðan.  

 

Atriði     Dagsetning     Athugasemd / grein 

Afhending útboðsgagna 14. desember 2018 kl. 14:00  Menntavegi 1 V112 

Kynningarfundur   17.desember 2018 kl.14:00   Sjá nánar kafla 0.1.3 

Fyrirspurnatíma lýkur  4. janúar 2019    Sjá nánar kafla 0.3.4 

Svarafrestur rennur út  8.janúar 2019     Sjá nánar kafla 0.3.4 

Skilafrestur tilboða  11.janúar 2019 kl:12:00  Sjá nánar kafla 0.4.4 

Opnunartími tilboða   11. Janúar 2019 kl: 13:00   Sjá nánar kafla 0.4.4 

Úrvinnsla tilboða.  4.febrúar 2019    Sjá nánar kafla 0.1.8 

Verksamningur kominn á. 4.febrúar 2019    Sjá nánar kafla 0.1.8 

Upphaf framkvæmdatíma  Við undirskrift samnings   Sjá nánar kafla 0.1.9 

Lok framkvæmdatíma  20. Apríl 2020     Sjá nánar kafla 0.1.9 

Frávikstilboð    Eru ekki heimiluð     

Verktrygging    10% af samningfjárhæð,   Sjá nánar kafla 0.6.2 

Tafarbætur    Já     Sjá nánar kafla 0.5.6 

Verðlagsgrundvöllur   Verkið verðbætist ekki   Sjá nánar kafla 0.5.5 

Kröfur til bjóðenda   Sérstakar kröfur eru gerðar   Sjá nánar kafla 0.1.5 

     um hæfni og reynslu 

     bjóðenda. 

Fylgigögn með tilboði  Ath. Skila skal ýmsum gögnum  Sjá nánar kafla 0.4.2 

Opnunarstaður tilboða  Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar,  Sjá nánar kafla 0.4.4 

     Menntavegi 1, 101 Rvk 

0.1.3 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur 

Kynningarfundur verður haldinn þann 17. desember 2018, klukkan 14:00 – á lóðinni, 

Dalbraut 1 á Eskifirði. 

0.1.4 Verksamningur – Verkáætlun 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst verksamningur kominn 

á við undirskrift hans. 

Verktaki ber ábyrgð á að verja sína verkhluta samkvæmt venjulegum vinnuhefðum 

og skulu verkhlutar varðir í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Tilboði bjóðenda skal fylgja verkáætlun um verkið í heild. Verkáætlun þessi verður 

samræmd verkáætlun annarra verktaka við verkið. Sú samræming mun vera undir 

handleiðslu eftirlitsmanns verkkaupa. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, 

sem geta haft áhrif á lúkningu verksins, skal verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina 

og af hverju hún stafar og gera grein fyrir úrbótum. 
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0.1.5 Kröfur sem settar eru á bjóðendur 

• Kröfur um hæfni og reynslu: 

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

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

sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að 

jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru 

fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

 

• Krafa um eigið fé:   

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 5% af tilboðsfjárhæð 

hans.  Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt 

að taka til greina upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda 

eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að 

eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að lágmarki 5% af tilboðsfjárhæð. 

 

• Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

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

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

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

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

nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

 

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

þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 

upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið 

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

 

•  Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun 

hvers árs þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling 

með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum 

af skattaskýrslum. 

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

með opinber gjöld. 

•  Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að 

bjóðandi sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

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

hlutafélagaskrá. 

•  Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

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

nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 

tilboðsins. 

•  Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
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•  Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

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

•  Skriflega yfirlýsingu frá tryggingafélagi eða banka um að það sé tilbúið að láta 

umsækjanda í té verktryggingu vegna verksins að upphæð sem svarar til 10% 

af tilboðsfjárhæð bjóðanda.   

 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, á tilboðsdegi, verður ekki gengið 

til samninga við hann: 

 

•  Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

•  Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

•  Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 

0.1.6 Fylgigögn verksamnings 

Verksamningsform er eyðublað 01 með útboðsgögnum þessum 

Eftirfarandi gögn skulu vera hluti verksamnings; 

• Útboðslýsing þessi. 

• Verklýsing. 

• Magntöluskrá. 

• Teikningar. 

• Tilboð verktaka. (Tilboðsblað er eyðublað 02 með útboðsgögnum þessum) 

• Verkáætlun. 

• Vátryggingarsamningur (Vátrygginga-samningsform er eyðublað 03 með útboðsgögnum 

þessum) 

• ÍST 30, 6. útgáfa 2012 

0.1.7 Verksamningur 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst verksamningur kominn á 

við undirskrift hans. 

Verktaki leggur til byggingastjóra fyrir verkefnið í heild. Skal hann reikna með því í tilboði 

sínu. Verktaki ber ábyrgð á að verja sína verkhluta samkvæmt venjulegum vinnuhefðum og 

skulu verkhlutar varðir í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Verktaki skal fylgja verkáætluninni sem hann skilaði inn með tilboðinu. Ef verkáætlun er 

ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem geta haft áhrif á lúkningu verksins, skal verktaki 

tilkynna verkkaupa um seinkunina og af hverju hún stafar og gera grein fyrir úrbótum.  

0.1.8 Úrvinnsla tilboða – Undirritun verksamnings 

Verkkaupi gefur sér frest til þess að vinna úr tilboðum til mánudagsins 4. Febrúar 2019. Sama 

dag kl: 11:00 verður sá bjóðandi sem valinn er, boðaður í húsakynni Teiknistofu Eyjólfs 

Jónssonar að Menntavegi 1, 101 Reykjavík, þar sem verksamningur verður undirritaður milli 

verkkaupa og verktaka. 
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0.1.9 Framkvæmdatími 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á 

samningur um verkið (sbr. ÍST-30 grein 3.1.2). 

Verktaki hefur aðgang að vinnusvæðinu frá því að tilboði er tekið og skal verkinu 

að fullu lokið 20.04.2020. 

 

0.2 Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 

0.2.1 Verkkaupi 

Fjarðabyggð ehf 

Hafnargötu 2 

730 Reiðarfirði 

Sími: 470-9000 

Tengiliður verkkaupa: 

Jón Jónsson 

Sími 666-6600 

Netfang: jon@gmail.com 

0.2.2 Verkefnissjtóri verkkaupa 

Sigurður Sigurðsson 

Sími: 666-4444 

Netfang: sigurdur@gmail.com 

0.2.3 Staðgengill verkefnisstjóra 

Verkkaupi mun tiltaka staðgengil. 

0.2.4 Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi útnefnir ráðgjafa sem annast eftirlit með verkinu fyrir hans hönd. 

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

eftirlitsmenn skv. ÍST 30, kafla 4. 

 

Eftirlit af hálfu verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum 

stjórnvöldum samkvæmt lögum eða reglugerðum. 

0.2.5 Arkitektar 

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar – arkitektar og ráðgjafar 

Menntavegi 1, 101 rvk 

Sími: 555-5555 

 

Tengiliður: Eyjólfur Jónsson 

Sími: 698-7146 

Netfang: eyjolfurj12@ru.is 

mailto:jon@gmail.com
mailto:sigurdur@gmail.com
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0.2.6 Burðarþol, jarðvinna, lagnir 

Stoðir og lagnir ehf 

Menntavegi 1, 101 rvk 

Sími: 555-6666 

Netfang: sol@sol.is 

 

Tengiliður: Magnús Magnússon 

Sími: 666-6666 

Netfang: magnus@gmail.is 

0.2.7 Raflagnir 

Rafmagns smiðjan ehf 

Menntavegi 1, 101 rvk 

Sími: 555-7777 

Netfang: rafmagnssmidjan@rafmagnssmidjan.is 

 

Tengiliður: Ólafur Ólafsson 

Sími: 666-7777 

Netfang: olafur@gmail.is 

0.2.8 Lóðarfrágangur 

Lóð og land ehf 

Menntavegi 1, 101 rvk 

Sími: 555-6666 

Netfang: lol@lol.is 

 

Tengiliður: Þór Saari 

Sími: 666-8888 

Netfang: thor@gmail.is 

 

0.3 Útboðsgögn-lög-reglugerðir-staðlar 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

Útboðs og samningsskilmálar þessir. 

Verklýsing. 

Magntöluskrá. 

Teikningar og  teikningaskrár ( Teikningaskrá sjá kafla 0.9 ) 

Verkáætlun. 

Vátryggingarsamningur. 

ÍST 30, 6. útgáfa 2012. 

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

mailto:sol@sol.is
mailto:rafmagnssmidjan@rafmagnssmidjan.is
mailto:lol@lol.is
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0.3.1 Verklýsingar 

Verklýsingar lýsa þeim kröfum, sem gerðar eru varðandi framleiðslu, afhendingu, 

uppsetningu, prófanir, úttektir og gangsetningu á öllum þeim búnaði, sem verktaki leggur til 

verksins. Verktaki skal kynna sér verklýsingar þessar ítarlega áður en vinna við einstaka 

verkþætti hefst. 

0.3.2 Útboðsteikningar 

Með útboði þessu fylgja útboðsteikningar. Verktaka er óheimilt að hefja vinnu við einstaka 

hluta verksins fyrr en hann hefur fengið afhentar stimplaðar vinnuteikningar frá 

byggingafulltrúa. Vinnuteikningar verða afhentar með bréfi, sem greinir frá heiti teikninga, 

númeri og útgáfunúmeri. 

Samþykki umsjónarmanns verkkaupa skal fá fyrir öllum frávikum frá teikningum.  Verktaki 

skal merkja inn á teikningar öll frávik, sem gerð verða.  Verktaki fær til afnota 1 sett af 

uppdráttum og verklýsingu í upphafi verksins. Verktaki skal sjálfur sjá um að fjölfalda þær 

teikningar sem hann telur nauðsynlegar til verksins  Telji verktaki sig þurfa á frekari gögnum 

að halda til að vinna verkið, td. ef gögn glatast, skal verktaki greiða kostnað af prentun / 

ljósritun þeirra. 

Verktaki skal kynna sér vinnuteikningar ítarlega áður en vinna við einstaka verkþætti hefst.  

Nauðsynlegt er að hafa verklýsingu verksins til hliðsjónar þegar teikningarnar eru skoðaðar. 

0.3.3 Reglugerðir 

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

eiga við þessa framkvæmd þó þau séu ekki talin hér að neðan. Gildandi reglugerðir og 

leiðbeiningar sem gilda um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið eftir því sem 

við á: 

Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

Heilbrigðisreglugerð. 

Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

Reglur Löggildingarstofu. 

Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

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

sinni. 

0.3.4 Skýringar á útboðsgögnum 

Nú óskar bjóðandi eftir nákvæmari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 

hann verður var við ósamræmi í útboðsgögnum, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæð og/eða 

verktíma, og skal hann þá senda verkefnisstjóra verkkaupa, skriflega fyrirspurn í tölvubréfi á 

netföngin sigurdur@gmail.com  cc;eyjolfurj12@ru.is eigi síðar en 7 dögum fyrir opnunardag 

tilboða.  

mailto:sigurdur@gmail.com
mailto:eyjolfurj12@ru.is
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Svar við fyrirspurnum verður sent öllum væntanlegum bjóðendum eins fljótt og auðið er með 

tölvubréfi og telst það þá hluti útboðsgagnanna. Svarfrestur rennur út 8. Janúar 2019. 

0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

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

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

er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í 

öðrum liðum. Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað. Bjóðendur skulu í tilboði 

sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í 

heilum krónum. 

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, þar með talin byggingarstjórn, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, 

ágóði, förgun sorps og efnisleyfa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er 

fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. Öll einingarverð í 

tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. Efni og vinna sem tilheyrir þessum lið og 

verktaki þarf að útvega skal innifalin í einingaverði annarra verkþátta. 

Vinnustaðurinn er að Dalbraut 1 Eskifirði og er litið þannig á að verktaki hafi það á leigu án 

sérstaks endurgjalds á verktíma en þarf að tryggja og skrá rafmagn og hita á sína ábyrgð á 

verktíma. Verktaki skal ganga vel um eignina og skila henni af sér þrifinni og hreinni við 

verklok. 

 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði.   

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

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

• Verkáætlun. 

 

 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

 

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð 

Tilboð 

Nafn bjóðanda 
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Heimilisfang 

Póstnúmer og staður 

0.4.4 Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar, menntavegi 1 101 Reykjavík, eigi 

síðar en föstudaginn 11. janúar 2019 kl. 12:00 og verða þau opnuð sama dag kl. 13:00 í 

viðurvist 

þeirra bjóðenda sem óska eftir að vera viðstaddir og verða þau opnuð þar í samræmi við 

ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum 

verða ekki opnuð.  

 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að 

senda tilboðsblað, þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs, með símbréfi á opnunarstað og 

skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út. Bjóðandi skal þá jafnframt hafa 

póstlagt með ábyrgðar-póstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem 

fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 

65/1993,” Lög um framkvæmd útboða”. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er 

bjóðandi ábyrgur fyrir því að þau komist í réttar 

hendur fyrir opnun tilboða. 

 

0.4.5 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.3 í ÍST 30. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 

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

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

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

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

Val verkkaupa á samningsaðila mun miðast við hagkvæmasta tilboð á grundvelli mats á 

verði, rekstrarkostnaði, –hagkvæmni og öðrum kostum. 

Engu að síður áskilur verkkaupi sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim 

öllum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 Greiðslur. Verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Framlag verkkaupa 

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

Verkkaupi leggur til kostnað vegna aukinnar jarðtengingar, gatna og heimæðagjöld, opinber 

gjöld. 
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0.5.2 Vinnurafmagn 

Verkkaupi leggur ekkert til verksins umfram það sem er sérstaklega tekið fram í í 

útboðslýsingu þessari og verklýsingum. 

Verktaki tekur við byggingasvæðinu og hefur öll afnot og umgengni við byggingasvæðið á 

verktíma. 

Verktaki tekur við byggingasvæðinu í upphafi verks og skráir rafmagn og hita á sína 

kennitölu.  Við afhendingu til verkkaupa í verklok er skráning og viðtaka hans á húsnæðinu 

staðfest með skráningu allra mæla og trygginga vegna byggingasvæðisins á kennitölu hans. 

0.5.3 Breytingar á verkinu, viðbótarverk og aukaverk 

Orðskýringar: 

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

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

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

greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks 

eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða 

útfærslu. 

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

upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta 

aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 

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

verktaki býður í tilboði sínu, (kafla 9 í tilboðsskrá). 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 

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

samningar. 

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk. (Boðið er í 

hugsanleg aukaverk í kafla 9) Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð 

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

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

 

0.5.4 Greiðslur og reikningsskil 

Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. 

Reikningar skulu lagðir fram og skráðir, framlagðir og samþykktir reikningar greiðast af 

verkkaupa 15 dögum eftir dagsetningu þeirra, og eða samþykkt eftirlitsmanns verkkaupa. 

Nánar útfærð reikningsskil og greiðslur skulu vera samkvæmt samkomulagi milli 

verkkaupa og verktaka 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. Þessu yfirliti skal skila á þar til gerðum 
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eyðublöðum. Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins 

um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. 

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri 

magntalna. 

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent 

tilskilda verktryggingu. Sbr. 0.6.2 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka, viðbótarverka og þeim fylgi 

greinargerð um verkliði þá er um ræðir og fram komi útreikningur þeirra magntalna sem 

reikningurinn byggist á. Samþykktur reikningur er greiddur innan 15 daga frá samþykki 

hans. 

0.5.5 Verðlagsgrundvöllur 

Engar verðbætur eru greiddar fyrir verkið. 

0.5.6 Tafabætur / Dagsektir 

Verktaki skal ljúka verki sínu á tilskildum skiladögum samkvæmt grein 0.1 

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

farið fram skal verktaki greiða verkkaupa, 1% samningsupphæðar í tafabætur vegna dráttar á 

áfangaskilum og 0,2 % samningsupphæðar í tafabætur vegna dráttar á 

lokaskilum. 

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

um leið leggja fram nauðsynleg gögn með rökum er sanni réttmæti framlengingarinnar, 

sbr. kafla 5.2.2 í ÍST 30 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.6 Ábyrgðir. Tryggingar. Ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

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

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

hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, 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 afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann tekur vegna 

verksins á hverjum tíma. 

0.6.2 Verktrygging 

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

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

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

samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 10 % af samningsupphæð og stendur óbreytt til 

verkloka en lækkar þá í 4 % af samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og 

stendur þannig næstu tólf mánuði. 
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Óheimilt er að lækka eða fella niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild 

þar að lútandi til tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 

10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka 

tryggingu vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar – Eignaréttarfyrirvarar 

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

skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, 

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

verkkaupi hefur greitt fyrir. 

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 

efnisins. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

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

eftirlitsmanni verkkaupa það til úrskurðar.  

0.6.5 Ágreiningsmál 

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

þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa sbr gr. 6.3 ÍST 30. Rísi 

ágreiningur 

um mál þetta skal því skotið til Héraðsdóms Austurlands. 

0.7 Vinnustaður 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði sem afmarkst af lóðarmörkum fyrir Dalbraut 1.Verktaki 

skal girða vinnusvæðið af samkvæmt teikningu (99)3.23 og eða eftir nánara samkomulagi við 

eftirlitsmann verkkaupa. Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu.  

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

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

efni. Húsnæði og aðstaða skal uppfylla allar þær öryggis og heilbrigðiskröfur sem reglur 

segja til um. 

0.7.3 Akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, vinnulyftur, keyrslubrautir, 

verkfæri og vinnuraflagnir sem til þarf við framkvæmdirnar. Verktaki skal þar sem við á á 

sinn kostnað, 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 flokkaðir og fjarlægðir jafnóðum til 

viðurkennds endurvinnslu eða förgunarstaðar. Verktaki skal sjá svo um að umhirða á 

vinnustað sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlits verkkaupa þar að 

lútandi. Verktaki skal leggja til flokkunar-gáma vegna meðferðar á sorpi og 

efnisafgöngum. Allur sorp og urðunarkostnaður skal vera innifalin í verki. Um almenna 

umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST-30. 
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0.7.5 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 

sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

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

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

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

vegna 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 örygg-

isráðstafanir 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 aðal-

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

skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og 

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

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

skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi 

reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

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

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

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

0.7.6 Umsjón og eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan umsjónarmann með verki verktaka. Verktaka er skylt að fá 

samþykki umsjónarmanns verkkaupa fyrir útfærslum og frágangi á búnaði áður en vinna 

hefst, ef skýr fyrirmæli koma ekki fram á teikningum eða í verklýsingu. Verktaki skal 

tilkynna umsjónarmanni verkkaupa með nægum fyrirvara lok einstakra verkhluta. 

0.7.7 Lofthæð 

Verktaki skal í útreikningum einingaverða taka tillit til hæðar og skal verktaki sjá sér sjálfur 

fyrir vinnupöllum og lyftum. 

0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Teikningar, máltaka og athuganir á staðnum 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við verkteikningar og sérteikningar. Teikningar í stærri 

mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. Öll mál skal athuga á staðnum. 

Ef verktakinn verður var við misræmi í teikningum og aðstæðum, skal tilkynna það 

eftirlitsmanni verkkaupa þegar í stað. Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi öll 

mál á staðnum eftir því sem við á. 
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0.8.2 Framkvæmd verksins 

Öll umgengni á vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum óþægindum fyrir aðra 

starfsemi verkkaupa. Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á vinnustað og skemmdum sem 

þau kunna að verða fyrir eða þau valda á eignum verkkaupa. Verktaki skal fjarlægja og 

farga öllum efnisafgöngum jafnóðum og fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa 

varðandi það og umgengni á vinnusvæðinu. 

0.8.3 Verkstjórn, verktaka og verkfundir 

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

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum 

verkfundum með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Byggingastjóri skal tilgreina 

verkstjóra framkvæmdanna og skulu þeir vera ábyrgir fyrir framvindu verksins og daglegri 

skýrslugerð. Þar komi fram við hvað sé unnið, mannafli, tæki og veðurfar og annað það 

sem hefur þýðingu fyrir framgang verksins. Skal þetta vera innifalið í verki. 

 

0.8.4 Vinnu- og efnisgæði 

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

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

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

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

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

afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.   

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

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

verklýsingu. 

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

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

vinnu. 

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

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

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 

yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 

námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 

eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á 

innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 

samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
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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. 

0.8.5 Samræming 

Öll samræming og skipulagning á milli einstakra faggreina og verkþátta innan 

framkvæmdarinnar sem nauðsynleg er vegna verksins er innifalin í verki og kostnaði 

verktaka. 

0.8.6 Byggingastjóri 

Verktaki skal leggja til byggingarstjóra í samræmi við 4.7 kafla Byggingareglugerðar 

nr. 112/2012. Byggingastjóri skal uppfylla þau skilyrði sem sett eru um byggingarstjóra 

og hefur áritað ábyrgð sína á verkinu. Áritun meistara á teikningar eða 

umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu, veita þeim ekki réttindi til 

frekari starfa við byggingu hússins, en þetta útboð nær til. Athygli er vakin á því að 

byggingarstjóri fer með stjórn framkvæmda innan þessa byggingaútboðs. Ekki er greitt 

fyrir byggingarstjórn sérstaklega og skal kostnaður vegna þessa liðar vera innifalinn í 

einingaverðum. 

0.8.7 Verklokaúttekt 

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

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 

fram. 

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

þurfi að koma til 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. Ef fram koma smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem 

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

formlega úttekt. 

 

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

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

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

þarf. 

 

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

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

skal m.a. innihalda: 

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

um. 

-Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

-Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

-Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

-Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi 

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

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

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

fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan 

frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau 

þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að 

hann hafi lokið viðkomandi verki. 

 

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

ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

 

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

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

í ÍST 30 
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0.9 Teikningaskrá: Teiknistofu Eyjólfs Jónssonar 
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0.10 Verksamningsform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð 
Verksamningur 

       

 

 

 Verk nr. BF-LOK 1010, 2018-3 

 Desember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkaupi: 

Fjarðabyggð ehf 

 

Verktaki: 

 

Umsjón: 

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar 
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Samningsaðilar        

Verkkaupi:       Verktaki: 

Fjarðabyggð ehf      Nafn:: 

Hafnargötu 2       Heimili: 

730 Reyðarfirði      Póstfang: 

Kt: 470698-2099      Kt: 

470-9000       Símanr: 

fjardabyggd@fjardabyggd.is     Netfang: 

 

 

 

Umsjónaraðili verkkaupa: 

Teiknistofa Eyjólfs Jónssonar 

Menntavegi 1 

101, Reykjavík 

Sími: 698-7146 

 

 

1.Grein 

Verkefni sem verktaki tekur að sér: 

Verkið innifelur í aðalatriðum eftirtalda verkþætti:  

Aðstöðu og jarðvinnu 

Burðarvirki  

Utanhúsfrágangur 

Innanhúsfrágangur 

Lagnir 

Raforkuvirki 

Lóðarfrágang 

 

Um er að ræða 20 íbúða hjúkrunarheimili með starfsmanna aðstöðu og stoðrýmum. Byggingin 

er á einni hæð. Byggingin á að skilast fullbúin að utan sem innan með innréttingum tilbúin til 

notkunar og lóð skilast fullfrágengin. Byggingin er úr staðsteyptri steynsteypu einangruð að 

mailto:fjardabyggd@fjardabyggd.is
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utan og með vandaðri álklæðingu og sementsbundinni plötu klæðningu að hluta til. Þak er heitt 

torfþak. 

 

2.Grein 

Samningsgögn 

 

1. Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í Útboðs- og samningsskilmálum 

   nr. BF-LOK 1010, 2018-3 

2. Tilboðsblað verktaka dags. _______________ 2018 ásamt útfylltri og yfirfarinni 

   tilboðsskrá sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

3. Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. _______________ 2018 sem er fylgiskjal B 

   með samningi þessum. 

4. Verktrygging frá nafn tryggingarfélags_________________ dags. 

_____________2018 að fjárhæð kr._________________ sem er fylgiskjal C með 

samningi þessum. 

5. Verkáætlun ( tíma-, mannafla- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi 

   þessu. 

6. Verkmöppu gæðakerfis. 

7. Að öðru leyti skal verkið unnið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir á hverjum 

tíma. 

  

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

3.Grein 

Samningsfjárhæð 

Samanburður tilboða byggðist heildartölu tilboða. Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar 

eingöngu við fjárhæða aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir 

aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið verður að notast við einingarverð í stað fast tilboðs 

fyrir viðkomandi aukaverk. Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með 

leiðréttingum samkvæmt ákvæðum útboðsgagna: 

Kr. ______________________ með virðisaukaskatti 

Skrifað, ___________________________________________________________ 
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4.grein 

Framkvæmdatími 

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

fullu lokið eigi síður en 20. apríl 2020. Dragist verklok fram yfir tilsettan tíma skal verktaki 

greiða verkkaupa févíti, sem nemur 0,2% samningsfjárhæðar fyrir hvern almanaksdag sem 

verkið dregst fram yfir umsamin verklok. 

5.grein 

Aukaverk 

Verktaki skal vinna þau breytinga- og/eða aukaverk sem verkkaupi/eftirlitsmaður óskar eftir, enda sé 

verktaka það mögulegt vegna annarra verka sem hann kann að hafa tekið að sér. Verkkaupi skal 

greiða verktaka allan kostnað sem af þessum breytinga- og/eða aukaverkum leiðir. Farið verður eftir 

tímagjaldi sem verktaki bauð í 9 kafla tilboðskrá. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera 

skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. Með breytinga- og/eða aukaverkum er átt við verkliði sem 

ekki eru tilgreindir í magntöluskrá. Ef ófyrirséðar breytingar verða á verkinu ss. breytingar á 

magntölum skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa/umsjónarmanni um þær breytingar. Verkfundir 

skulu haldnir á 7 daga fresti. Verkfundi skulu sitja einn fulltrúi verkkaupa, einn frá verktaka og 

eftirlitsmaður. 

 

6.grein 

Ágreiningsmál 

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

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

 

Staður____________ Dags. _______________ 

F.h. Verkkaupa 

___________________________ 

F.h. Verktaka 

___________________________ 

 

Vitundarvottar að réttri dagsetningu og undirskriftum aðila: 

___________________________ kt. __________________________ 

____________________________ kt. _________________________ 
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0.11 Tilboðsblað 
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E – 03 

0.12 Form verktryggingar 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 

     (númer tryggingar) 

(Nafn tryggingarfélags eða banka)________________________ lýsir því hér með yfir, að 

(félagið eða bankinn) ábyrgist byggingu hjúkrunarheimilisins Hulduhlíð, fullnaðarfrágagn., 

fyrir hönd (nafn verkkaupa)_________________ kt:__________________ sem verkkaupa, 

greiðslu á allt að kr. (Fjárhæð tryggingar í tölustöfum)___________________ ( í 

bókstöfum)_________________________ að (nafn 

verktaka)____________________________kt: ________________ inni af hendi 

samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins:Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð 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 samnings fjárhæð og stendur 

þannig næstu tólf mánuði. Eftirlitsmaður fyrir hönd verkkaupa mun senda út staðfestingu um 

verklok og lækkun tryggingar innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram á verkinu og 

verkkaupi tók við verkinu. 

Fjarðabyggð ehf getur krafið (nafn tryggingafélags eða banka)_________________ um 

greiðslu tryggingafjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar telji hún 

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

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

vanefnda 

verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

Staður, dagsetning, ár 

______________________ 

Nafn tryggingafélags eða banka 

______________________ 

Undirskrift og stimpill 

______________________ 
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0.13 Uppgjörsform 
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0.14 Verkmappa gæðakerfis 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 

upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af FSR 

áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem 

fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 

grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

   skjalastýringu 

   póst inn og út 

   móttöku og dreifingu teikninga 

   móttöku efnis 

   meðhöndlun frávika og úrbóta 

   auka- og viðbótarverk 

   nýja greiðsluliði 

   innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

   verkþáttarýni 

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

standa 

að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að 

hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að 

undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann 

hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

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

fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á 

viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

   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. 
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   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15 Óútfyllt tilboðsskrá 

 



Hulduhlíð hjúkrunarheimili
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Uppsetning aðstöðu 1 Heild 0
1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 Heild 0
1.1.3 Frágangur í verklok 1 Heild 0
1.1.4 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 336 lm 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Hulduhlíð hjúkrunarheimili
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk
7.1.1 Sökkuleinangrun 413 m² 0
7.1.2 Sementsbundinn plötu renningur 440 lm 0

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 0

7.2 Trésmíði utanhúss
7.2.1 Einangrun útveggja 125mm 1.036 m² 0
7.2.2 Einangrun útveggja 50mm 299 m² 0
7.2.3 Einangrun I bita í skyggni 25mm 15 lm 0
7.2.4 Ál undirkerfi og sléttplötu ál klæðning 805 m² 0
7.2.5 Ál undirkerfi og senentsbundin  plötukl. 231 m² 0
7.2.6 Ál klæðning undir skyggni við aðalinng. 34 m² 0

Kafli 7.2 Trésmíði utanhúss samtals: 0

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Ál skúffa ofan á portvegg 478 stk 0
7.3.2 Ál hattur ofan á portvegg 239 lm 0
7.3.3 Á-01 189 lm 0
7.3.4 Á-02 146 lm 0
7.3.5 Á-03 440 lm 0
7.3.6 Á-04 10 lm 0
7.3.7 Á-05 10 lm 0
7.3.8 Á-06 2 stk 0
7.3.9 Á-07 10 lm 0
7.3.10 Á-08 25 lm 0
7.3.11 Á-09 128 lm 0
7.3.12 Á-10 153 lm 0
7.3.13 Á-11 125 lm 0

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.4 Frágangur grænna þaka
7.4.1 Asfaltpappi 1.973 m² 0
7.4.2 XPS einangrun, tvö lög 1.553 m² 0
7.4.3 PVC dúkur 1.910 m² 0
7.4.4 Polyetylen jarðefnadúkur 1.650 m² 0
7.4.5 Úthagatorf og bollakerfi 1.428 m² 0
7.4.6 Jarðvegs-vinkill 135 lm 0
7.4.7 Drenmöl 13 m3 0
7.4.8 Þakbrunnar 8 stk 0
7.4.9 Yfirfallsrör 4 stk 0

Kafli 7.4 Frágangur grænna þaka 
samtals: 0

7.5 Létt þak
7.5.1 Yleiningar og þakdúkur á létt þak 201 m² 0
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.5.2 Þakkanntur á létt þak 20 m² 0
Kafli 7.5 Létt þak samtals: 0

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
7.6.1 GS - 01-A 9 stk 0
7.6.2 GS - 01-B 9 stk 0
7.6.3 GS - 01-C 9 stk 0
7.6.4 GS- 02-A 11 stk 0
7.6.5 GS - 02-B 11 stk 0
7.6.6 GS - 02-C 11 stk 0
7.6.7 GS - 03 3 stk 0
7.6.8 GS - 04 1 stk 0
7.6.9 GS - 05 1 stk 0
7.6.10 GS - 06 1 stk 0
7.6.11 GS - 07 1 stk 0
7.6.12 GS - 08-A 1 stk 0
7.6.13 GS - 08-B 1 stk 0
7.6.14 GS - 09 1 stk 0
7.6.15 GS - 10 1 stk 0
7.6.16 GS - 11 1 stk 0
7.6.17 GS - 12 1 stk 0
7.6.18 GS - 13-A 1 stk 0
7.6.19 GS - 13-B 1 stk 0
7.6.20 GS - 14 1 stk 0
7.6.21 GS - 15 1 stk 0
7.6.22 GS - 16 1 stk 0
7.6.23 GS - 17 2 stk 0
7.6.24 GS - 18 2 stk 0
7.6.25 GS - 19 1 stk 0
7.6.26 ÚH - 01 1 stk 0
7.6.27 ÚH - 02 2 stk 0

Kafli 7.6 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 0

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Hulduhlíð hjúkrunarheimili
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 ANNAÐ
9.1 Tímavinna í aukaverk
9.1.1 Tímavinna iðnaðarmanna 100 m² 0
9.1.2 Tímavinna verkamanna 100 m² 0

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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1 Aðstaða 

1.0 Inngangur 

1.0.1 Almennt 

Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á opnunardegi útboðs. Vinnusvæðið markast 

af byggingagirðingu umhverfis hjúkrunarheimilið Hulduhlíð og bílastæði, sbr. teikningu nr. 

(99)3.23. Verktaki skal reisa girðingu umhverfis vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast. 

Væntanlegir bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en tilboðsgerð hefst. 

1.0.2 Verksvið 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, girðingar, vélar, verkfæri, ljós og hita, sem til þarf 

við framkvæmdina ásamt því að annast uppsetningu á aðstöðu verktaka, rekstur vinnusvæðis, 

viðhald girðinga og frágang í verklok. 

1.0.3 Aðkoma, umferð og umhverfi 

Aðkoma á vinnusvæðið verður frá Norðfjarðarvegi inn um hlið eins og sést á teikningu 

(99)3.23. 

Verktaki skal gæta fylsta öryggis við framkvæmdina og uppfylla að öllu leyti ákvæði 

reglugerðar nr. 547/1996 með síðari tíma breytingum, um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. 

Í samræmi við 3. grein þessara reglugerðar skal verktaki senda tilkynningu til 

Vinnueftirlitsins 

áður en vinna hefst. 

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. 

Til þess að tryggja öryggi starfsmanna skal verktaki haga vinnusvæði þannig að öruggt sé að 

ganga um vinnusvæðið og koma skal upp lýsingum á því 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. 

Hafa skal teikningu nr (99)3.23 til hliðsjónar. 

1.1 Aðstaða, undirbúningur 

1.1.1 Uppsetning aðstöðu 

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 snyrtilega 

vinnuskála og salernis aðstöðu fyrir starfsfólk á vinnusvæðinu. 

Innifalinn skal allur kostnaður við uppsetningu aðstöðu, svo sem bráðabirgðaheimtaugar og 

vinnuskála. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. 
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1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 

Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum verkkaupa þar að 

lútandi. Gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til verksins fellur undir rekstur 

hennar og notkun á hans kostnað. Innfalið skal vera umhirða á byggingarstað, rekstur 

vinnuskála og viðhald lagna. 

Á meðan á framkvæmdum stendur ber verktaka að verja svæðið gegn óviðkomandi og í því 

skyni að viðhalda öryggisgirðingu 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. 

Verktaki skal kosta öll orkugjöld á byggingartímanum. 

Leiti vatn í grunninn skal verktaki dæla því burt. 

Magntölur og einingarverð: 

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

verktímann. 

1.1.3 Frágangur í verklok 

Í verklok skal fjarlægja vinnuskála, girðingu, hlið og annan búnað verktaka. Verktaki skal 

einnig fjarlægja allt rusl af vinnusvæði og hreinsa það. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er heild. Gefa skal heildarverð í þennan lið. 

1.1.4 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 

Verktaki skal girða verksvæðið af eins og sýnt er á teikningu (99)3.23 og í samráði við 

verkkaupa. Öll smíði girðingarinnar skal taka mið af því að henni er ætlað að endast allan 

verktímann. Gera skal ráð fyrir að girðing þoli áraun frá vindi í samræmi við gildandi 

reglugerðir og staðla. 

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

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

skal vera þannig úr garði gerð að mönnun stafi ekki hætta af framkvæmdinni, einnig skal 

girðing tryggja að aðgangur gangandi vegfarenda að vinnusvæði sé heftur. Verktaki skal 

sjálfur hanna og útfæra uppbyggingu girðingarinnar og bera hana undir fulltrúa verkkaupa til 

samþykkis eða höfnunar áður en reising hennar hefst. 

Setja skal aksturshlið fyrir vöruflutninga á girðinguna og eina inngönguhurð. Sjá staðsetningu 

hliðs á teikningu. Styrkur hliðs og hurðar og öll gerð skal taka mið af því að þau endist út 

framkvæmdartímann bæði fyrir jarðvinnu og aðra áfanga. 

Burðarstólpar og lamir skulu vera þannig að öll notkun sé auðveld. Hlið skal læst með 

slagbröndum innan frá en hurð skal vera með góðum læsingum sem opnast utan frá með 

lykli. Eftirlitsmaður skal fá lykla að hurð hjá verktaka. 

Valdi vinnuvélar eða önnur starfsemi verktaka tjóni á girðingu eða hliðum á verktíma skal 

verktaki lagfæra girðinguna jafnharðan á sinn kostnað. 

Magntölur og einingarverð: 

Magntölur eru uppgefnar í metrum (m) af fullfrágenginni girðingu og 1 stk. af fullfrágengnu hliði. 

Viðhald girðingarinnar er innifalið í lið 1.1.2. 
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7 Frágangur utanhúss 

Umfang verksins 

Þessum lið tilheyrir allt efni og vinna við fullnaðarfrágang hjúkrunarheimilisins Hulduhlíð að 

utan eftir 

því sem þessi verklýsing segir til um. Helstu verkþættir eru frágangur útveggja, þaks, glugga, 

hurða og glerveggja. 

 

Sýnishorn 

Þegar búið er að ganga til samninga og áður en verk er hafið skal verktaki leggja fram 

sýnishorn og tæknilegar upplýsingar af öllum efnum, sem hann hyggst nota ásamt vottorðum 

frá viðurkenndum stofnunum um eiginleika og gæði, telji verkkaupi ástæðu til, sjá ÍST 30 gr. 

3.7. 

 

Teikningar, máltaka o.fl. 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðalteikningar og sérteikningar. 

Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. 

Öll ónefnd mál eru millimetramál (mm). Öll mál skal athuga á staðnum. 

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

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

Ef verktakinn verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, misræmi í teikningum 

innbyrðis, eða miðað við aðstæður, skal hann tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa þegar í 

stað. Vanti á teikningar atriði sem verklýsing tekur fram um, skal farið eftir lýsingunni. Hins 

vegar skulu teikningar ráða, þar sem skortir á lýsingu. 

Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns um öll vafaatriði. Verktaki má engar breytingar gera á 

verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns. 

 

Verkskilyrði 

Verktaki skal ganga snyrtilega um og forðast að valda óþarfa óþægindum við framkvæmd 

verksins. Hér skal sérstaklega bent á að vinna við frágang innanhúss mun hefjast strax og 

búið 

er að loka húsinu. Umgangur verktaka eftir lokun er háð samþykki eftirlits. Að öðru leyti er 

vísað til skilyrða í sérköflum hvers verkþáttar. 

 

Framkvæmd verks – vinnugæði 

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og 

metnað. 

Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir fyrirmælum 

eftirlitsmanns þar að lútandi. 

 

Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða meðferð þeirra 

kann að valda á eigum verkkaupa eða nágranna. Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á 
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þurrum stað. Þess skal vandlega gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið 

geti skemmdum. 

 

 

Efni 

Við val á efni til notkunar í verki þessu er hvatt til þess að velja efni sem er framleitt í 

heimabyggð ef kostur er. Ennfremur er hvatt til að velja efni sem framleitt er á Íslandi og 

jafnvel úr íslensku hráefni eins og kostur er á. 

Kröfur um efni sem nota skal og gæði þess er tilgreint í sérköflum hvers verkþáttar. 

Þar sem greint er frá sérstökum framleiðanda, er átt við að nota skuli skilgreint efni eða 

sambærilegt. 

Óski verktaki að nota annað efni en skilgreint er í verklýsingu er það heimilt, að því tilskyldu, 

að verktaki leggi fram gögn um gæði og endingu efnisins, sem eftirlitsmaður og arkitekt taka 

gild. Hafi breytt efnisval í för með sér endurhönnun byggingahluta og samþykktir 

byggingaryfirvalda skal verktaki standa straum af þeim kostnaði. 

Í þeim tilfellum sem efni í festingum er ekki skilgreint sérstaklega skal það vera úr 

heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 

 

Magntölur og einingaverð 

Verktaki skal gera ráð fyrir því í tilboði sínu að allir vinnupallar, kranar, vinnulyftur, stigar 

o.þ.h., þ.e. allt efni, leiga og öll vinna við uppsetningu og rekstur þessara hluta á 

verktímanum 

og niðurtekt þeirra í verklok, sé innifalin í einingarverðum viðkomandi tilboðsliða, þ.e. þessir 

liðir eru ekki magnteknir sérstaklega. 

 

Allar magntölur eru nettó einingar, þ.e.a.s. öll op eru dregin frá, flöt þök mæld innan við 

þakkanta o.s.frv.. 

 

Nákvæmniskröfur 

Almennt gildir um nákvæmniskröfur: 

• Frávik frá lóðlínu 0,2% 

• Frávik frá hallandi línu 0,2% 

• Ójöfnur og mislandanir 5mm/2m 

• Frávik í fúgubreidd 20% 

 

7.1 Múrverk 

7.1.0 Almennt 

Sjá einnig kafla 7 Almennt.  

Verk þetta tekur til múrverks utanhúss 

Verkið skal unnið í samræmi við verkteikningar allra hlutaðeigandi hönnuða og gilda 

teikningar í stærri mælikvarða umfram teikningar í minni mælikvarða nema annað sé tekið 

fram. Verði verktaki var við misræmi í teikningum þá skal hann tilkynna það eftirlitsmanni 
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strax.  Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi öll mál á staðnum eftir því sem við á. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góð fagleg vinnubrögð og 

öll fagvinna unnin af faglærðum mönnum. Öll umgengni á vinnustað skal vera góð og valda 

sem minnstum óþægindum fyrir aðra starfsemi verkkaupa. 

Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á vinnustað og skemmdum sem þau kunna að verða fyrir 

eða þau valda á eignum verkkaupa. Vertaki skal fjarlægja alla efnisafganga jafnóðum og fara 

eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa varðandi það og umgengni á vinnusvæðinu. Vanti 

upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 

Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við einstaka tilboðsliði, gildir sú verklýsing. 

Múrkerfi (múrblöndur) sem verktaki hyggst nota skulu vera viðurkennd og vottuð af NMÍ 

(áður Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins). Jafnframt skulu þau vera samþykkt af 

verkkaupa, eða eftirlitsmanni hans, áður en múrverk hefst. Verktaki skal leggja fram 

tækniupplýsingar frá framleiðanda þess múrefnis sem hann hyggst nota.  

 

7.1.1 Sökkuleinangrun 

Teikning (21)5.01 

Utan á sökkla og kjallaraveggi skal einangra með plasteinangrun. Einangra skal utan á 

sökkulveggi og uppá útvegg, nákvæm hæð sést á deiliteikningum arkitekta. 

Undirbúningur: 

Áður en byrjað er að einangra sökkla skal höggva burtu allan mótavír, hreinsa vel og jafna 

ójöfnur (Sjá mótakafla). Þétta skal sökkulvegg og upp á útvegg með þéttimúr skv. 

leiðbeiningum framleiðanda múrblöndu.  

Einangrun: 

Neðan við einangrun útveggja skal einangra með 100mm sökkul EPS plasteinangangrun, 24 

kg/m3.  Einangrunin skal vera rakaþolin og hrinda frá sér vatni. Einangrun skal ná 900mm 

niður fyrir neðri brún botnplötu. Einangrunina skal heillíma á múr, þ.e. draga skal múrblöndu 

á einangrunarplöturnar og þrýsta þeim á flötinn.  Einnig er heimilt að dýfla einangrun á vegg. 

Þess skal vandlega gætt að hvergi verði holrúm undir plötum. 

ATH. Vírhögg og holufylling er innifalin í mótakafla. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla 

ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 

ræða. 

7.1.2 Sementsbundin plötu renningur 

Teikning (21)5.01, (31)5.01 

Utan á sökkuleinangrun skal festa renning af sements bundinni plötu, 200mm á hæð. 

Renninginn skal festa inn í einangrun með riðfríum skrúfum/nöglum og moka jarðveg upp að.  
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla 

ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 

ræða. 

 

7.2 Trésmíði utanhúss 

7.2.0 Almennt 

Sjá einnig kafla 7 Almennt 

Útveggjaklæðningar skal hanna skv. núgildandi stöðlum og byggingarreglugerð fyrir 

eftirtöldu vindálagi, þar sem formstuðlar eru innifaldir: 

Ystu 1,5 metrarnir á vegghornum: 

• Kennigildi (án öryggisstuðuls): 2,7kN/m2 

• Hönnunargildi (með öryggisstuðli): 4,1kN/m2 

   Önnur svæði: 

• Kennigildi (án öryggisstuðuls): 2,2kN/m2 

• Hönnunargildi (með öryggisstuðli): 3,3kN/m2 

Verktaki skal leggja fram burðarþolsútreikninga af burðarvirki útveggjaklæðningar til 

burðarþolshönnuðar til samþykktar. 

 

7.2.1 Einangrun útveggja 125mm 

Teikningar: (37)5.01, (37)5.02, (21)5.01 

Einangra skal útveggi að utan undir útveggjaklæðningar með steinullareinangrun (veggplata) 

80kg/m³.  Þykkt einangrunar sé 125mm.  Einangrun skal sett þannig upp að hvergi myndist 

bil milli einangrunarplatna. Festing einangrunar skal vera með plast dýflum a.m.k. 4 stk per 

plötu (1200x600mm) eða skv. fyrirmælum framleiðanda. Einangrun skal geyma á þurrum og 

öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún er sett upp. Athuga skal að þar sem 

veggklæðningu kemur yfir einangrun þarf að festa vinkla burðarkerfis á veggi áður en 

einangrað er (sjá kafla um klæðningu) 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt nettó í m² af teikningu. Innifalið í verði er öll einangrun uppkomin og fullfrágengin með 

festingum og öllu því sem tilheyrir því að klára þennan verklið. 

 

7.2.2 Einangrun útveggja 50mm 
Teikningar: (37)5.01, (37)5.02  

Einangra skal portveggi að innan undir klæðningu með 50mm steinullareinangrun 80kg/m³. 

Einangrun skal sett þannig upp að hvergi myndist bil milli einangrunarplatna. Festing einangrunar 
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skal vera með plast dýflum a.m.k. 4 stk per plötu (1200x600mm) eða skv. fyrirmælum framleiðanda. 

Einangrun skal geyma á þurrum og öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún er sett upp. 

Athuga skal að þar sem veggklæðningu kemur yfir einangrun þarf að festa vinkla burðarkerfis á veggi 

áður en einangrað er (sjá kafla um klæðningu) 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt nettó í m² af teikningu. Innifalið í verði er öll einangrun uppkomin og fullfrágengin með 

festingum og öllu því sem tilheyrir því að klára þennan verklið. 

 

 

7.2.3 Einangrun I bita í skyggni 25mm 

Teikningar: (37)5.03 

Einangra skal I sttálbita í útkragandi skyggni yfir aðalinngangi með 25mm 

steinullareinangrun 80kg/m³. Pakka skal bitum alveg inn, þannig að hvergi myndist bil á milli 

og skal hún liggja þétt upp að bita. Einangrun skal geyma á þurrum og öruggum stað til 

varnar skemmdum, þar til hún er sett upp. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er mælt í lm af teikningu. Innifalið í verði er öll einangrun uppkomin og fullfrágengin með 

festingum, þéttingum og öllu því sem tilheyrir því að klára þennan verklið. 

7.2.4 Ál undirkerfi og sléttplötu ál klæðning 

Teikningar: (99)3.09, (99)3.10, (99)3.11, (99)3.12, (99)3.13, (99)3.14, (99)3.15, (99)3.16. 

(99)3.20 

Klæða skal alla útveggi hússins merkta KL-01 með álklæðningu. Klæðningin skal vera 2 mm 

þykk álklæðning, seltuþolin með efnasamsetningunni AlMg3 (3% magnesíum) EN/AW-

5754. Klæðningin skal standast allar köfur skv. Byggingareglugerð og íslenskum staðli ÍST 

DS 419:1984. Álplöturnar skulu uppfylla eftirfarandi staðla og próf; DIN EN ISO 9001:2008 

DIN EN ISO 14001 og OHSAS 18001 DIN EN 1396 salt spray test DIN EN ISO 9227  

 

Litur sléttplötu klæðningar skal vera RAL7022 

Álplöturnar skulu vera litaðar með coilcoted frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í 

hlutföllunum 80/20 húð sem ysta vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. Allt efni 

og uppsetning skal vera skv. Samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum 

framleiðenda og verkkaupa.  

 

1. Mæla skal flötinn sem á að klæða og deila niður álleiðurum skv. teikningum og í fullu 

samráði við eftirlitsmann.  

2. Veggfestingar/Vinklar eru því næst festir á vegginn með 8x72 mm heitgalvaniseruðum 

múrboltum. Múrbolta er nóg að herða 35-40 kN en það er ca. Hálfhring eftir að róin er orðin 

stíf. Bil milli veggfestinga fer eftir hæð og staðsetningu húsa.  

3. Málmar og steypa eiga illa samleið og því skal setja pappa undir allar veggfestingar. 

Hindra skal alla snertingu áls við blauta steypu eða aðra málma og á það við allt efni og allar 

festingar.  

4. Einangrun sett á milli og fest með difflum. Að því loknu skal koma fyrir T-leiðurum 

80x60x2 AlMg0,5 undir lóðrétt plötusamskeyti. Undir fúguna milli platna skal setja litaða 

álþynnu 0,7 mm í sama lit og klæðningin. Undir plöturnar eru settir L-leiðarar 60/40/2 og 
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skulu þeir vera festir í veggfestingarnar þ.a. þeir mynda U.  

5. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum.  

6. Álleiðarar eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum A2 4,8x20 mm. ATH á 

hvern leiðara hvort sem hann er stuttur eða langur, skal setja einn fastan punkt en alla hina 

hreyfanlega. (Hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega punkta á 

veggfestingum) þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir.  

7. Leiðarar skulu vera staðsettir í beinni línu við hvorn annan en ATH, ekki má samsetja tvo 

leiðara. Bil þarf að vera á milli þeirra og hámarkslengd hvers leiðara er 5,7 m.  

8. Huga þarf að þéttingum á gluggum, hurðum, könntum, þakbrún o.s.frv. en frágangur skal 

vera skv. sérteikningum.   

9. Notast skal við álplötur sem eru mældar út, klipptar og beygðar hjá viðurkenndri 

blikksmiðju. Skulu þær vera festar með sérstökum álhnoðum og gæta þess að nota rétta stærð 

á borum < 7mm. Jafnan skal notast við gott skapalón þannig að öll göt séu í beinni línu og í 

jafnri fjarlægð frá útbrún plötu.  

10. Við alla uppsetningu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum og 

gæta þess að bil milli platna sé jafnt.  

11. Áhersla skal lögð á að loftun sé allstaðar óhindruð  

12. Allt efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi komi til tæringar. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla 

ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 

ræða. 

7.2.5 Ál undirkerfi, og  sementsbundin plötuklæðning 

Teikningar: (99)3.09, (99)3.10, (99)3.11, (99)3.12, (99)3.13, (99)3.14, (99)3.15, (99)3.16. 

(99)3.20 

Klæða skal alla útveggi hússins merkta KL-02 með sementsbundinni plötuklæðningu. 

Klæðningin skal vera 12 mm þykk, 

  

Litur sementsbundnar klæðningar skal vera RAL9022 

Allt efni og uppsetning skal vera skv. Samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. 

Fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa.  

 

1. Mæla skal flötinn sem á að klæða og deila niður álleiðurum skv. teikningum og í fullu 

samráði við eftirlitsmann.  

2. Veggfestingar/Vinklar eru því næst festir á vegginn með 8x72 mm heitgalvaniseruðum 

múrboltum. Múrbolta er nóg að herða 35-40 kN en það er ca. Hálfhring eftir að róin er orðin 

stíf. Bil milli veggfestinga fer eftir hæð og staðsetningu húsa.  

3. Málmar og steypa eiga illa samleið og því skal setja pappa undir allar veggfestingar. 

Hindra skal alla snertingu áls við blauta steypu eða aðra málma og á það við allt efni og allar 

festingar.  

4. Einangrun sett á milli og fest með difflum. Að því loknu skal koma fyrir T-leiðurum 

80x60x2 AlMg0,5 undir lóðrétt plötusamskeyti.  

5. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum.  
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6. Álleiðarar eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum A2 4,8x20 mm. ATH á 

hvern leiðara hvort sem hann er stuttur eða langur, skal setja einn fastan punkt en alla hina 

hreyfanlega. (Hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega punkta á 

veggfestingum) þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir.  

7. Leiðarar skulu vera staðsettir í beinni línu við hvorn annan en ATH, ekki má samsetja tvo 

leiðara. Bil þarf að vera á milli þeirra og hámarkslengd hvers leiðara er 5,7 m.  

8. Huga þarf að þéttingum á gluggum, hurðum, könntum, þakbrún o.s.frv. en frágangur skal 

vera skv. sérteikningum.   

9. Notast skal við álplötur sem eru mældar út, klipptar og beygðar hjá viðurkenndri 

blikksmiðju. Skulu þær vera festar með sérstökum álhnoðum og gæta þess að nota rétta stærð 

á borum < 7mm. Jafnan skal notast við gott skapalón þannig að öll göt séu í beinni línu og í 

jafnri fjarlægð frá útbrún plötu. 

10. Við alla uppsetningu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum og 

gæta þess að bil milli platna sé jafnt.  

11. Áhersla skal lögð á að loftun sé allstaðar óhindruð  

12. Allt efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi komi til tæringar. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla 

ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 

ræða. 

7.2.6 Ál klæðning undir skyggni við aðalinnganga 

Teikning: (37)5.03 

Klæða skal undir I bita með álklæðningu. Klæðningin skal vera 2 mm þykk álklæðning, 

seltuþolin með efnasamsetningunni AlMg3 (3% magnesíum) EN/AW-5754. Klæðningin skal 

standast allar köfur skv. Byggingareglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. 

Álplöturnar skulu uppfylla eftirfarandi staðla og próf; DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 

14001 og OHSAS 18001 DIN EN 1396 salt spray test DIN EN ISO 9227  

 

Litur sléttplötu klæðningar skal vera RAL7022 

Álplöturnar skulu vera litaðar með coilcoted frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í 

hlutföllunum 80/20 húð sem ysta vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. Allt efni 

og uppsetning skal vera skv. Samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. Fyrirmælum 

framleiðenda og verkkaupa. 

Undir sléttplötu klæðningu skal byggð upp 34 x 45 mm grind c/c 400 mm úr gagnvörðu 

timbri, þar sem stál og timbur festast saman skal setja tjörupappa á milli. Timburgrind skal 

festast við stálbita með 8mm*70mm borðabolta. Álklæðning skal festast í timburgrind með 

rústfríum skrúfum eins litlum og hægt er svo ekki komi niður á festistyrk. 

MAGNTÖLUR: 

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

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla 
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ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 

ræða. 

7.3 Járn og blikksmíði 

7.3.0 Alment 

Sjá einnig kafla 7 Almennt. 

Hér er fjallað um stál og blikksmíði utanhúss.  

Öll járn- og blikksmíðavinna sem og önnur vinna skal unnin af fagmönnum á verkstæði eða á 

staðnum eftir atkvikum. Öll mál á áfellum skal athuga á staðnum, í samráði við eftirlitsmann, 

áður en smíði hefst. Allar frágangslausnir skal leggja fyrir eftirlitsmann til samþykktar. 

Festingar eru háðar samþykki eftirlitstmanns. 

Krafist er fyrsta flokks frágangs. Ef skemmdir verða á byggingahlutum, sem hægt er að reka 

til 

vinnubragða eða annara þátta í vinnu verktaka, ber verktaka að bæta það á sinn kostnað. 

Heithúðað stál og boltar, allar suður séu gerðar á verkstæði áður en stálið er heithúðað.  Allar 

suður slípist vandlega fyrir heithúðun.  

Liðir þessir fela í sér að leggja til og setja upp áfellur, gluggaáfellur og/eða horn úr því efni 

og í þeirri útfærslu sem fram kemur á teikningum.  Áfellurnar samþykkist af eftirlitsmanni.  

Gluggaáfellur og horn skulu vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning nema annað 

sé tekið fram.  Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.  Gæta skal þess, að 

efni undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð áfella og horna.  

Efni skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu 

vegna hitamyndunar.   Hitastig við vinnslu klæðningar þ.e. klippingu og beygingu skal ekki 

vera undir 5°c.  Gæta skal þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast 

spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu.  Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli 

framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem 

sker úr.    

Við beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm.   

Litur allra áfellna skal vera RAL7022. 

7.3.1 Ál skúffa ofan á portvegg 

Teikningar: (99)3.09, (99)3.10, (99)3.11, (99)3.12, (99)3.13, (99)3.14, (99)3.15, (99)3.16. 

(99)3.20, (49)5.01 

Ofan á asfalltpappa portveggja skal setja 2mm ál skúffu.  Ál skúffur eru 50mm breiðar og 

390mm langar, hæð þeirra er 30mm öðrum megin og 60mm hinum megin. Bil á milli ál 

skúffna skal vera c-c 500mm. Ál skúffum skal komið þannig fyrir að samskeyti álhatts mætist 

alltaf á skúffu. 

Ál skúffur eru festar með heitgalvinseruðum 10mm*60mm múrboltum, tveir í hverja skúffu. 

Magn er gefið upp í stykkjatali (stk), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
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7.3.2 Ál hattur ofan á portvegg 

Teikning: (37)5.01, (37)5.02, (49)5.01 

Álhattur skal festast í ál skúffu með sjálfborandi, ryðfríum skrúfum. Gæta skal þess að 

festingar séu í sama lit og ál hattur. Koma skal millileggi, úr plasti 

eða nylon, 14mm*20mm., á milli ál hatts og ál skúffu til að tryggja loftun. 

Litur ál-hatts skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.3.3 Á-01 

Teikning: (21)5.01, (49)5.01 

1mm ál áfella á úthorn, festist í álklæðningu með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með 

pönnuhaus og gúmmíþéttingu c-c 500mm. Festist í sementsbundna plötuklæðningu með 

5,3mm*27mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus c-c 500mm. 

Litur Á-01 skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.3.4 Á-02 

Teikning: (21)5.01, (49)5.01 

1mm ál áfella á innhorn, festist í álklæðningu með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með 

pönnuhaus og gúmmíþéttingu c-c 500mm. Festist í sementsbundna plötuklæðningu með 

5,3mm*27mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus c-c 500mm. 

Litur Á-02 skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.3.5 Á-03 

Teikning: (21)5.01, (49)5.01 

1mm ál skúffu gataplata, festist í álklæðningu með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með 

pönnuhaus og gúmmíþéttingu c-c 500mm. Festist í steyptan vegg með heitgalvaniseruðum 

múrboltum 6mm*50mm c-c 500mm. 

Litur Á-03 skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.3.6 Á-04 

Teikning: (37)5.03, (49)5.01 

2mm ál áfella á enda steinullareiningar að ofan verðu, festist í steinullareiningu með 

4mm*25mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus og gúmmíþéttingu c-c 500mm. Festist í 

timbur (45mm*295mm) með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus c-c 500mm, 

tvær skrúfulínur á hæðina. 

Litur Á-04 skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.3.7 Á-05 

Teikning: (37)5.03, (49)5.01 

2mm ál áfella á enda steinullareiningar að neðan verðu, beygist ofan í rennu, festist í 

steinullareiningu með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus og gúmmíþéttingu c-c 

500mm. Festist í timbur (45mm*295mm) með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með 

pönnuhaus c-c 500mm, tvær skrúfulínur á hæðina. 

Litur Á-05 skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða 

7.3.8 Á-06 

Teikning: (37)5.04, (49)5.01 

2mm ál áfella á báðar hliðar steinullareiningar, festist í steinullareiningu með 4mm*25mm 

ryðfríum skrúfum með pönnuhaus og gúmmíþéttingu c-c 500mm. Festist í tripple S kerfi með 

4mm*25mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus c-c 500mm, tvær skrúfulínur á hæðina. 

Festist í gluggaáfellu með 4mm*45mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus c-c 500mm, hafa 

skal 10mm plast/nylon klossa á milli áfellna til að tryggja loftun. 

Litur Á-06 skal vera RAL7022. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í stykkjatali (stk), eins og mæla má að verki loknu. 
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða 

7.3.9 Á-07 

Teikning: (37)5.03, (49)5.01 

1mm ál áfella, festist í álklæðningu með 4mm*25mm ryðfríum skrúfum með pönnuhaus og 

gúmmíþéttingu c-c 500mm. 

Litur Á-07 skal vera RAL7022.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.3.10 Á-08 

Teikning: (31)5.01, (49)5.01 

2mm ál áfella, klemmist í þröskuld gluggakerfis og steypt að áfellu. 

Litur Á-08 skal vera RAL7022.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.3.11 Á-09 

Teikning: (31)5.01, (49)5.01 

2mm ál áfella, klemmist í láréttan neðri gluggaprófíl.  

Litur Á-09 skal vera RAL7022.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

7.3.12 Á-10 

Teikning: (31)5.01, (49)5.01 

2mm ál áfella, klemmist í láréttan efri gluggaprófíl. Áfella skal vera með drengötum.  

Litur Á-10 skal vera RAL7022.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 
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7.3.13 Á-11 

Teikning: (31)5.01, (49)5.01 

1mm ál áfella, klemmist í lóðrétta hliðar gluggaprófíla.  

Litur Á-11 skal vera RAL7022.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm), eins og mæla má að verki loknu. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

 

7.4 Frágangur grænna þaka 

7.4.0 Almennt 

Sjá einnig kafla 7 almennt  

Verk þetta tekur til lagningar á þakpappa og einangrunar þaka.  Halla að niðurföllum er búið 

að forma í steyptum þakplötum  (sjá verklýsingu verkfræðinga um steypu). 

Um er að ræða heit þök með ásoðnum  þakpappa á steypta plötu og rakavörn ofan á 

einangrun. Öll þök skulu hafa einangrunargildi skv. byggingareglugerðar, U-gildi (W/m²K) 

0,2. Fargið er ýmist möl eða torfþökur. 

Verktaki skal sjá um lögn þakpappa, frágang við niður- og yfirföll, einangrun þaka, fargs á 

þök (malarfarg eða torfþökur) og allan frágang og fylgihluti samkvæmt teikningum og 

sérlýsingu hér á eftir. Yfirfallsrör skulu vera í þakköntum. 

Að verki loknu skal verktaki þrífa á fullnægjandi hátt eftir sig og ber hann ábyrgð á að allt 

umfram efni sem frá honum kemur berist til endurvinnslu eða á samþykktan urðunarstað á 

kostnað hans. 

7.4.1 Asfalltpappi 

Teikning: (37)5.01, (37)5.02, (37)5.04, (99)3.17 

Pappalögn skal framkvæmd af vönum fagmönnum, samkvæmt útboðsgögnum og samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda.  Þess skal gætt vel að allur pappi sé gallalaus og óskemmdur og að 

hann verði ekki fyrir skemmdum við flutning eða geymslu.  Papparúllur skal geyma þannig 

að þær standi upp á endann á þurrum stað.  Í minnst sólarhring áður en hann er notaður skal 

geyma hann við stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. 

Verk þetta er að leggja asfaltpappa á steinsteyptan flöt.  Steinsteypan undir skal vera 

fullhörðnuð og þurr og a.m.k. 8 vikna gömul.  Yfirborð steypu skal alls staðar vera með þeim 

halla sem uppgefnir eru á teikningum.  Yfirborð steypunnar skal hreinsa vandlega áður en 

lögn hefst og hvergi holur í því eða ójöfnur.  Verkkaupi taki flötinn út áður en vinna við lögn 

hefst.  Allar brúnir og kverkar skulu fasaðar þannig að pappi leggist hvergi að skarpri brún. 

Áður en asfalltpappi er lagður skal koma fyrir þríkantslistum í kverkar við þakplötu og 

kanta/portveggi. 

Áður en lögn á þakpappa hefst skal grunna allt yfirborð steypu með primer sem tryggir 100% 

viðloðun pappa við steypta plötu. 
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Pappinn er lagður í heitt asfalt þannig að fljótandi asfalti er hellt undir pappann og skal skara 

langhliðar hans um 100 mm og skammhliðar um 150 mm. Pappinn skal lagður með 

langhliðar í stefnu halla þaksins.  Pappalögnina skal eldsjóða upp og yfir aðliggjandi veggi.  

Sjóða skal pappa við niðurföll í samræmi við teikningar og vanda sérstaklega þann frágang.   

Þakpappi næst steini skal vera SBS þakdúkur (Styren-Butadien-Styrencopolymer), ef ekki 

annað er tekið fram á teikningum eða í magnskrá.  Þykkt dúksins skal vera 4,5 mm og þyngd 

5,3 kg/m2.   

Dúkurinn skal uppfylla eftirfrandi kröfur: 

 Togstyrkur skal svara til N pr. 5 cm langs/þvers: 800/800 skv. EN 12311-1 

 Brotlenging, % langs/þvers skal vera 40/40 skv. EN 12311-1 

 Götunarstyrkur = 400 

 Beygjuprófun, °C < -20 skv. EN 1109 

Ofan á þessi pappalög kemur síðan einangrun o.fl. sem er lýst í öðrum liðum og er ekki er 

hluti af þessum lið. 

 

MAGNTÖLUR: 

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

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

flutningar.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir 

o.s.frv.  Einnig þrif á umhverfi eftir verkið ef um slíkt er að ræða. 

7.4.2 XPS einangrun, tvö lög 

Teikning: : (37)5.01, (37)5.02, (37)5.04, (99)3.17 

Leggja skal tvö lög af XPS einangrun, 2x 100 mm. 32 kg/m3 . Einangrun skal vera notuð og 

þess 

gætt að samskeyti nái ekki heil í gegn á milli einangrunarlaga. Þrýstiþol einangrunar skal vera 

300 kPa. Vanda skal allan frágang í kringum niðurföll. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um einangrun sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér 

rétt til 

að hafna þeirri einangrun sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal 

til 

lagnar og krafist er fullkomins árangurs.  

Varmaeinangrun þaka skal vera í samræmi við byggingareglugerð. U-gildi þaka skal ekki 

vera 

hærra en 0,20 W/m² °C, reiknað gildi þaka. 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Einangrun skal ekki leggja í 

rigningu, 

ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 
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MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.4.3 PVC dúkur 

Teikning: (37)5.01, (37)5.02, (37)5.04, (99)3.17 

Verk þetta er að leggja einfalt lag af þakpappa á þak með tilheyrandi undirbúningi og 

frágangi öllum, sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.  Þakpappinn skal vera af 

viðurkenndri gerð.  Áður en innkaup eru gerð á pappanum skal afhenda verkkaupa tæknilegar 

upplýsingar um hann og önnur efni sem verktaki hyggst nota við lögnina og sýnishorn af 

pappanum og fá samþykki hans fyrir hvorutveggja. 

Þess skal gætt vel að allur pappi sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir 

skemmdum við flutning eða geymslu.  Papparúllur skal geyma þannig að þær standi upp á 

endann á þurrum stað.  Í minnst sólarhring áður en hann er notaður skal geyma hann við 

stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. 

Öll vinna við frágang þakpappans skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa 

viðurkenningu framleiðanda hans.   

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum og vinnu við hann.  Lengd kanta mælist á ytri brún.  

Þakflötur er mældur innan við kanta.   

Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal hún gilda, en þó með 

samþykki verkkaupa. 

Samskeyti pappans eru soðin saman og skal skara langhliðar hans um 100 mm og 

skammhliðar um 150 mm.  Pappinn skal lagður með langhliðar í stefnu halla þaksins.  

Pappalögnina skal eldsjóða upp og yfir aðliggjandi veggi.  Sjóða skal pappa við niðurföll, 

þaktúður o.þ.h. og vanda sérstaklega þann frágang.  Frágangur kanta og brúna er eins sýnt er 

á teikningum og er frágangur þessi innifalinn í þessum lið. Þykkt þakpappa skal vera 4,5 mm 

og þyngd 5,3 kg/m2.   

Pappinn skal uppfylla eftirfrandi kröfur: 

 Togstyrkur skal svara til N pr. 5 cm langs/þvers: 800/800 skv. EN 12311-1 

 Brotlenging, % langs/þvers skal vera 40/40 skv. EN 12311-1 

 Götunarstyrkur = 400 

 Beygjuprófun, °C < -20 skv. EN 1109 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúk skal ekki leggja í rigningu, 

ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. 
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Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

7.4.4 Polyetylen jarðefnadúkur 

Teikning: (37)5.01, (37)5.02, (37)5.04, (99)3.17 

Ofan á einangrun skal leggja vatnsheldan polyetylen jarðefnadúkur, 65 g/m². Dúkurinn skal 

anda 

þannig að ekki þéttist raki milli dúks og einangrunar. Dúkurinn skal ganga 60 mm upp á alla 

kanta, skörun skal vera sú sama og á asfalltpappa. 

Dúkur skal ganga ofan í niðurföll. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um jarðefnadúk sem hann hyggst nota og 

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu.  Verkkaupi áskilur sér 

rétt til 

að hafna þeim dúk sem ekki uppfyllir allar þær kröfur sem lagðar eru hér fram. Allar 

frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal 

til 

lagnar og krafist er fullkomins árangurs. 

Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúk skal ekki leggja í rigningu, ef 

raki 

er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.4.5 Úthagatorf og bollakerfi 

(37)5.01, (37)5.02 

Ofan á þök skal setja úthagatorf ásamt bolladúkkerfi.  

Ofan á þak skal setja 4+1 bolladúkkerfi og ofan á bollakerfið er settur síudúkur, en ofan á 

hann kemur 8 cm nákvæmlega jafnþykkt vaxtarlag sem er samsett af  áburðarsnauðum 

moldarblönduðum sandi undir þökur (Mýrarmold blönduð með vikursandi 50/50).  Vatnshalli 

skal vera lágmark 1/100 (1 cm á m) að niðurföllum og má ekki muna meiru en +/- 8 mm á 

yfirborði flatar mælt á 4 m réttskeið. Ofan á vaxtarlagið koma 40mm þykkt úthagatorf. 

Nota skal úthagatorf. Torfið skal skorið 40mm þykkt 

Úthagaþökur eru skornar af sjálfgrónu valllendi og innihalda íslensk grös og blómplöntur.  

Megin tegundasamsetning eru islensku grastegundirnar Ilmreyr, Túnvingull og Blávingull, 

Hálíngresi og Týtulíngresi.  Einnig ýmiss íslenskur blómgróður svo sem Blóðberg, Möðrur 

Murur, eftir hvar grasið er tekið. 
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Undirvinna: 

Undirvinna skal vera nákvæm, moldarlagið skal pakkast .  Yfirborðið skal jafnað og sléttað í 

hönnunarhæð. 

Kröfur um útlögn: 

Torfið skal lagt niður á endanlegan stað innan þriggja daga eftir að það hefur verið skorið. 

Torfið skal lagt hálft í hálft, með smá millibili og jaðrar skulu á engan hátt skarast. Eftir 

þökulögn skal sandað yfir torfið og í glufur milli þaka, lámark 10mm þekja, og jafnað út td. 

með strákúst.  Eftir söndun og fullfrágengna útlögn skal torfið vökvað þannig að það 

gegnblotni. 

Við alla þakkanta skal skilja eftir 520mm breitt bil en í bilið kemur drenmöl eins og lýst er í 

lið 7.4.7. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.4.6 Jarðvegsvinkill 

Teikning: (37)5.01 

Þar sem jarðvegur í grænu kerfi mætir drenmöl skal koma fyrir ál jarðvegsvinkli. Drengöt í 

vinkli 

skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kröfur:  

- Fjöldi gata 50 stk/m. 

- Stærð gata 50*5mm. 

- Stærð 100*100mm. 

Koma skal vinkli fyrir ofan á drenkerfi og skal hann ganga undir jarðveg. 

 

 

 

 

Skýringarmynd af vinkli. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.4.7 Drenmöl 

(37)5.01, (37)5.02 

Við kanta og niðurföll skal koma fyrir drenmöl, 520 mm. frá köntum. Kornastærð malar skal 
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vera 10 – 25 mm. 

Við niðurlögn skal gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum byggingarhlutum og 

uppbyggingu þaks. Verktaki skal ekki geyma bretti eða aðra þunga hluti á þaki til að komast 

hjá 

skemmdum á einangrun. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.4.8 Þakbrunnar 

Teikning:  (37)5.02 

Á þök komi vandaðir niðurfallsbrunnar með flans sem er soðinn við þakpappa og tengjast við 

niðurfallsrör. Brunnar sem eru við þakkant skulu hafa hliðarúrtak. Brunnarnir skulu sitja í 

úrtaki í steyptri plötu. Við niðurfallsbrunn skal vera þynning í steypulaginu sem er a.m.k. 

100mm stærri í þvermál en áfastur dúkur á brunni. Dýpt úrtaks skal vera 10mm þannig að 

tryggt sé að vatn renni hindrunarlaust í brunn. 

Brunnarnir skulu hafa laufrist úr götuðu 2mm ryðfríu stáli með loki sem hægt er að skrúfa af. 

Aðgengi ofan í þakbrunna skal vera gott og hægt skal vera að opna þá ofan frá. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er stk. Innifalið skal vera allt efni og vinna sem tilheyrir þessum verklið, þ.m.t. þéttingar og 

tengingar við niðurföll. 

7.4.9 Yfirfallsrör 

Teikning:  (37)5.02 

Á þök skal verktaki útvega og koma fyrir yfirfallsrörum sem ganga út úr þakköntum, rörin 

tengjast niðurfallslögnum utan klæðningar (sjá kafla Lagnahönnuða). Miða skal við lausn 

sem framleiðandi þakdúks mælir með. Yfirfallsrör skal vera með flans sem er soðinn við 

þakdúk.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er stk. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið 

 

7.5 Létt þak 

7.5.1 Yleiningar og þakdúkur á létt þak 

Teikning: (37)5.03 

Á hallandi þak skal setja 196mm steinullar samlokueiningar úr sléttu stáli. Þykkt á stáli í ytra 

byrði sé að lágmarki 0,6mm og í innra byrði 0,5mm. Festinga eininga við burðarvirki skal 

verktaki útfæra í samráði við framleiðanda samlokueiningana og miðað við uppgefnar 

álagsforsendur burðarþols verkfræðinga. Allur frágangur á samlokueiningum þ.m.t festingar 
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og þéttingar skal vera innifalinn í einingarverði samlokueininga. Málun á samlokueiningum 

sé polyesterhúðað og í ryðvarnarflokki RC4 skv. EN 10169-2, litur á samlokueiningum 

skiptir ekki máli. Ofan á yleiningar skal setja þakdúk eins og líst er í kafla 7.4.1. 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

7.5.2 Þakkanntur á létt þak 

Teikning: (37)5.03 

Festa skal 45mm*295mm gagnvarið timbur við ásoðna stálvinkla með 10mm*70mm 

heitgalvinseruðum borðaboltum. 2 boltar í hvern vinkil. Framan á timbrið er fest Á-04 og Á-

05 eins og lýst er í liðum: 7.3.7. & 7.3.8.  

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í lengdarmetrum (lm) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

7.6 Gluggar, hurðir og gler 

7.6.0 Alment 

Teikning (31)4.01, (31)4.02, (31)4.03. Sjá einnig nánar á teikningu (31)5.01. Litur 

álgluggakerfis skal vera RAL9003. 

Allir ál hlutar mismunandi gluggagerða skulu vera úr sama álgluggakerfi. Gluggar og hurðir 

eru 

smíðaðir úr viðurkenndu ál gluggakerfi, hurðir eru hluti kerfisins.  

Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfis og 

sérhlutateikningum og verklýsingum arkitekta. Verkið skal unnið af reyndum 

iðnaðarmönnum, 

sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins. 

Álgluggakerfi og allir ál hlutar mismunandi gluggagerða, opnanleg fög, hurðir og 

álglerveggir 

skulu vera úr sama álgluggakerfi. Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu ál 

gluggakerfi, 

hurðir eru hluti kerfisins.  

Álgluggar skulu smíðaðir úr viðurkenndu álgluggakerfi og skal notað kerfi frá sama 

framleiðanda 

í öllu húsinu. Álgluggakerfið skal vera vottað skv. RAL-RG 636/1. Efniseiginleikar 

álprófílana skulu 

vera skv. DIN17165:Al Mg Si 0,5 F22. Álgluggakerfið skal standast slagregnsþéttleikapófun 

skv. 
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Nordtest NT Build 116 eða öðrum sambærilegum staðli. Glerjun, hurðir, opnanleg fög og 

ísetning 

glugga og glerveggja skal standast minnst 1100 Pa vind- og slagregnsþrýsting. 

Álgluggakerfið 

skal hafa tveggja þrepa þéttingu. K-gildi min. 1,5W/m2K. Allar kuldarbrýr álgluggakerfisins 

skulu 

vera brotnar með einangrandi efni og á það einnig við um allan frágang álgluggakerfisins við 

aðliggjandi byggingarhluta. Glerfals álgluggakerfisins skal vera loftað og drenerað á þann 

hátt að 

vatn sem kemst inn kerfið sé leitt frá innri þéttingu og vatn frá láréttum próflíl fari út í 

lóðréttéttan 

prófíl og renni þaðan út. Samsetning láréttra og lóðréttra pósta skal vera fullkomlega 

vatnsþétt. 

Hljóðeinangrunargildi álgluggaprófílana skal ekki vera lakara en glerrúðan, sem er skilgreind 

í 

viðkomandi glugga. Breidd álprófíla skal vera 60mm. Glerjunarsmellulistar skulu grynnast 

eftir því 

sem innar dregur í gluggann, en þess jafnframt gætt að þeir smellulistar sem ramma inn 

gluggann 

séu jafndjúpir í öllum gluggum í hússins. 

Opnanleg fög eru topphengd. Lamir skulu vera ryðfríar rennilamir í fals, með innbyggðri 

mótstöðu. 

Lamir eru ekki sýnilegar á lokuðum glugga. Öll fög skulu hafa þriggja punkta 

öryggislæsingar, 

ryðfríar stangarlæsingar. Tvöfalt ryðfrítt slúttjárn skal vera fellt í karm við hverja læsingu og 

skal 

tekið úr karmi fyrir báðum götum þ.a. hægt er að læsa glugga í loftunarstöðu. 

Á útihurðir skal setja ál lamir með kúlulegum.  

Þriggja punkta stangarlás skal vera á öllum einföldum hurðum. Sílinderlæsing 

með þriggja þrepa höfuðlyklakerfi skv. ákvörðun verkkaupa skal vera á öllum hurðum. 

 

Þétting milli glugga/hurða og steins: 

Tvöföld þétting skal vera að aðliggjandi byggingarhlutum. Fúga milli álgluggakerfis og 

aðliggjandi 

byggingarhluta er að jafnaði 10 mm. Fúgu skal fylla með einangrandi og rakafælnu tróði, 

þéttipylsa 

og akrýlkítti með góðri málningarviðloðun skal vera að innanverðu og Að utanverðu skal þétt 

með 

þéttipylsu og kíttað með polysulfíð eða silikon kítti með amk. 20 ára endingartíma, UV 

geislaþolið 

og skal það standast sveppa- og gróðurmyndun. Fara skal nákvæmlega eftir leiðbeiningum 

framleiðanda kíttis, þ.m.t. veðurskilyrði þegar unnið er með efnið. Vatnsheldur EBDM dúkur 

klemmdur í glerfals kerfisins og límdur með viðeigandi lími við steinvegg að utanverðu. 
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Gler: 

Allt gler skal vera fyrsta flokks, vottað, minnst 10 ára ábyrgð. Einangrunargler skal fullnægja 

ÍST- 

44 "Einangrunargler gæði og prófanir". Mesta svignun glerrúðu má vera 1/300 en mest 8mm. 

Glerþykktir skal miða við 200kg/m2 vindþrýsting. Að jafnaði skal nota þær glerþykktir og 

loftbil 

sem skilgreint er sérstaklega í verklýsingu. Allt gler skal vera með sólarstoppi. 

 

7.6.1 GS – 01-A 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í íbúðum með öryggisgleri. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

 

7.6.2 GS – 01-B 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í íbúðum með einu opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.3 GS – 01-C 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í íbúðum með neyðarútgang. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.4 GS – 02-A 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í íbúðum með öryggisgleri. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 
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Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.5 GS – 02-B 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í íbúðum með einu opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.6 GS – 02-C 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í íbúðum með neyðarútgang. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.7 GS – 03 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í vakt herbergjum með einu opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri merktar 

„Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.8 GS – 04 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 1, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 
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7.6.9 GS – 05 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 2, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.10 GS – 06 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 2, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. Rúður með EI 30 eldvarnargleri merktar „E“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.11 GS – 07 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 3, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.12 GS – 08-A 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 3, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.13 GS – 08-B 

Teikning (31)4.01. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 
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Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 3, með opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri merktar 

„Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.14 GS – 09 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-fastur gluggi á starfsmannagangi við búningsklefa. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.15 GS – 10 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi á kaffistofu, með opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.16 GS – 11 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í skrifstofu/fundarherbergi, með opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri 

merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.17 GS – 12 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í skrifstofu/fundarherbergi, með tveimur opnanlegum fögum. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 
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búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.18 GS – 13-A 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi á gangi við einingu 1, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.19 GS – 13-B 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi á gangi við einingu 1, með opnanlegu fagi. Rúður með öryggisgleri merktar 

„Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.20 GS – 14 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í setustofu, einingu 1, með neyðarútgang og opnanlegu fagi. Rúður með 

öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.21 GS – 15 

Teikning (31)4.02. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í félagsaðstöðu, með neyðarútgang og þremur opnanlegum fögum. Opnanleg 

fög eru með rafdrifnum búnaði til opnunar og lokunar. Rúður með öryggisgleri merktar „Ö“ á 

teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 
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7.6.22 GS – 16 

Teikning (31)4.03. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-gluggakerfi í andyri við aðalinngang, með neyðarútgang, rafdrifinni rennihurð og þremur 

opnanlegum fögum. Opnanleg fög eru með rafdrifnum búnaði til opnunar og lokunar. Rúður 

með öryggisgleri merktar „Ö“ á teikningu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.23 GS – 17 

Teikning (31)4.03. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-fastur gluggi í félagsaðstöðu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.24 GS – 18 

Teikning (31)4.03. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-fastur gluggi í félagsaðstöðu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.25 GS – 19 

Teikning (31)4.03. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0 

Ál-fastur gluggi í félagsaðstöðu. 

Magn er fjöldi (stk) af ísettum glugga. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan 

verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður, 

s.s. lamir, opnanleg fög, krækjur, stormjárn, gler og glerjun. 

7.6.26 ÚH – 01 

Teikning (31)4.03. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0. 

Ál-hurð með hurðapumpu í flokki C5. Starfsmannahurð og neyðarútgangur. Opnast út. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er fjöldi (stk) af fullfrágengnum hurðum. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera 
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þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður. 

7.6.27 ÚH – 02 

Teikning (31)4.03. Fleiri teikningar gata átt við. 

Sjá einnig kafla 7.4.0. 

Ál-hurð. Hurðar á tæknirýmum. Opnast inn. 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er fjöldi (stk) af fullfrágengnum hurðum. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera 

þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum þ.m.t. allar þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur 

búnaður. 
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10 Leiðbeinandi tegundaskrá  

10.1 Alment 

Þessi tegundaskrá tilgreinir tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hönnuðir hafa haft til 

hliðsjónar við hönnun verkefnisins og er ætlað að auðvelda bjóðendum að gera sér grein fyrir 

markmiðum hönnuða. Um tegundaheiti, sem vísað er til, gildir að þau eru aðeins dæmi til 

viðmiðunar og heimilt er að bjóða viðkomandi tegund "eða sambærilegt" ef uppfylltar eru kröfur 

verklýsingarinnar. Með þessu er alls ekki verið að skuldbinda bjóðendur til að nota það sem 

tilgreint er. Í þessu sambandi er vísað til laga um opinber innkaup frá 31. maí 2001 nr. 94, grein 

24, þar sem segir m.a: 

Í útboðsgögnum skal vöru, þjónustu eða verki lýst eins nákvæmlega og kostur er með 

tækniforskriftum ... Ekki má vísa til vörumerkja, einkaleyfa, gerða eða sérstaks uppruna eða 

framleiðslu án þess að efni samningsins réttlæti slíka tilvísun. Ef engin leið er til þess að lýsa efni 

samnings með tækniforskriftum, sem eru nógu nákvæmar eða skilmerkilegar fyrir kaupanda og 

bjóðendur, er þó heimilt að vísa til slíkra atriða, enda fylgi slíkri tilvitnun orðalagið "eða jafngildur" 

eða sambærilegt orðalag. 

Varðandi tegundaskrá verktaka vísast til útboðs- og samningsskilmála, greinar 0.8.5 Sýnishorn 

og prófanir. 

 

10.2 Leiðbeinandi tegundaskrá 

Byggingarhluti    Gerð/Efni    Tegund 

Glugga og hurðastell   Ál gluggar og hurðir   Schuco FSW 50

  

Steypt þak    Drendúkur    Nophadrain 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


