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Formáli 
Höfundur hóf nám við Háskólann í Reykjavík á haustönn 2015 í byggingariðnfræði. Fimm 

árum áður eða árið 2010 útskrifaðist hann með sveinspróf í húsasmíði að loknu stúdentsprófi 

úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Hann starfaði við húsasmíði nýbygginga sem löggiltur 

húsasmiður í rúm 5 ár. Þar á undan starfaði hann við nýbyggingar af ýmsu tagi og því mikil 

verkleg reynsla sem höfundur hafði áunnið sér áður en hann hóf nám í háskólanum. Að 

iðnfræðinámi loknu með diplómu og meistararéttindum í húsasmíði tók við staðbundið námi 

í byggingarfræði.  

Byggingafræðinámið er frekar ólíkt iðnfræðináminu þar sem námið er lagt upp með 

því að undirbúa nemendur vel fyrir vinnumarkaðinn með markvissum verkefnaskilum. Ólíkt 

iðnfræðináminu þar sem allir áfangar enduðu með lokaprófi. Í byggingafræðinni eru 

nemendur látnir ýmist hanna fjölbýlishús frá grunnu, breyta og endurbæta gömlu 

fjölbýlishúsi ásamt því að hanna stórbyggingu frá grunni. Ýmist voru verkefnin unnin í hóp 

eða sem einstaklingar. Öll verkefnin eru unninn með sama verkferlinu sem leiðbeinendur 

kenna markvist og er það líkt því sem þekkist á almennum vinnumarkaði. Með þessum 

kennsluaðferðum eru nemendur undirbúnir undir það sem tekur við þeim þegar þeir leita á 

vinnumarkaðinn sem byggingafræðingar. Höfundur hefur haft góða reynslu af náminu þar 

sem hann hefur unnið á teiknistofu í sumarstarfi og að hluta samhliða námi með góðum 

meðmælum vinnuveitanda. 

Sérstaklaklega þarf að hrósa og þakka öllum þeim kennurum og leiðbeinendum sem 

komið hafa að náminu fyrir mjög góða og markvissa kennslu. Þá tókst kennurum einnig að 

vekja mikinn áhuga höfundar á náminu þar sem góð og skemmtileg tengsl mynduðust milli 

höfundar og kennara. Einnig er námið krefjandi og skapandi fyrir nemendur og hefur 

höfundur hlotið víðáttumikla þekkingu á þeim mörgu greinum sem viðkoma hönnun 

bygginga.  

Lokaverkefni þetta er til BSc gráðu í byggingafræði. Skýrsla þessi tekur á öllu 

hönnunarferli verkefnisins og öllum þeim gögnum sem því fylgir. Lokaverkefnið er í heild 

sinni skýrsla þessi ásamt fjórum viðaukum. Viðaukar eru eftirfarandi: viðauki A þar sem 

útboðsgögn verkefnis koma fyrir í heild sinni. Viðauki B þar sem öll gögn tengd teiknistofu 

höfundar sem og ýmis fylgiskjöl verkefnis. Viðauki C þar sem öll skjöl sem fylgja 

frumhönnun og forhönnun verkefnis í blaðstærð A3. Að lokum er viðauki D þar sem allar 

teikningar sem tilheyra verkefni er að finna bæði aðaluppdrættir, séruppdrættir og 

verkteikningar í blaðstærð A3.  
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1 Inngangur 

Lokaverkefni sem höfundur valdi sér sem viðfangsefni til að fullhanna er tillaga úr 

hönnunarsamkeppni þar sem keppt var um hönnun þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi. 

Tillaga sem höfundur valdi sér lenti í þriðja sæti og er upprunaleg hönnun eftir Einar 

Ólafsson arkitekt. Bygging er við fyrstu sýn saklaus að sjá með stílhreinum einfaldleika 

sínum. Höfundi er falið í lokaverkefni að taka þessa samkeppnistillögu og fullhanna hana og 

fara í gegnum ákveðið verklag hönnunarferlis sem kennt hefur verið í náminu. 

Hönnunarferlið samanstendur af fösum sem eru forhönnun, frumhönnun, aðaluppdrættir, 

verkteikningar og útboðsgögn. Höfundur telur sig nokkuð vel undirbúinn að takast á við 

verkefnið þar sem byggingafræðinámið er mjög praktískt nám þar sem nemendur eru látnir 

fara í gegnum hönnunarferli á þremur mismunandi byggingum. Verkefni sem nemendur hafa 

leyst hafa veitt höfundi víðáttumikla kunnáttu og var því ekkert annað en spennandi að takast 

á við verkefni að þessari gerð. Eins og áður hefur komið fram lítur byggingin sakleysislega 

út og frekar einföld þegar útlit hússins er skoðað. Annað á hinsvegar eftir að koma upp á 

bátinn þar sem upprunalegur arkitektúr er afar flókin í framkvæmd og því margt sem þarf að 

taka á og leysa í hönnunarferlinu. Ætlunarverk höfundar er að fullhanna húsið svo það 

standist allar kröfur gildandi byggingarreglugerðar sem gerðar eru til byggingar af þessu tagi 

og reyna eftir fremsta megni að halda í upprunalegan arkitektúr.  
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2 Val verkefnis 

Verkefnið sem varð fyrir valinu var tillaga úr hönnunarsamkeppni sem haldin var í mars 

2006 og keppt var um að hanna þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi sem á að þjónusta þjóðgarð 

Snæfellsjökuls. Valin var tillaga sem lenti í þriðja sæti og var unnin af Einari Ólafssyni sem 

er eigandi arkitektastofunnar Arkiteo og er vert að taka fram meginhugmynd og áherslur sem 

Einar hafði við hönnun þjóðgarðsmiðstöðvarinnar. 

2.1 Meginhugmynd og áherslur arkitekts  

Lögð var áhersla á að hanna þjóðgarðsmiðstöð sem keppti ekki um athygli gesta  heldur 

myndi byggingin sem slík leiða athygli fólks að sérkennum þjóðgarðsins og umhverfi hans 

þ.e. jökulsins og sjónum. Einnig að Sjómannagarðurinn og gamla húsið í „pakkhúss-

stílnum“ yrði dregið inn í atburðarás gestanna.  

„Hellirinn“ eða móttökusvæðið og skábrautin upp í gestastofuna vísa þannig í hellis-

myndanir jökuls og hraunsins í næsta nágrenni. Form glugganna á útveggjum vísa einnig í 

hallandi hellisveggi. Dökk ásýnd byggingarinnar kallast á við gömlu húsin á svæðinu. Með 

einfaldleika sínum, efnisvali og formi reynir þjóðgarðsmiðstöðin að auka upplifun gestanna 

að þjóðgarðinum. Ánægja og upplifun gestanna er mest þegar saman fara góð aðstaða og 

fagurt umhverfi. Þaðan verður jafnframt víðáttumikið útsýni þangað sem jökulinn ber við 

loft, landið verður jarðneskt og fegurðin ríkir ofar hverri kröfu, svo vitnað sé í frægasta skáld 

íslendinga. 

 

3 Markmið verkefnis 

Við nám í byggingafræði hefur höfundur hlotið mikla reynslu sem nær yfir vítt svið þar sem 

byggingafræðin er byggð upp þannig að nemendur fái víðtæka reynslu og geti tekist á við 

verkefni sem undir þá eru lögð frekar en að kafað sé djúpt í einstaka þætti og nemendur 

sérhæfðir í þeim. Í náminu hefur verið kennt ákveðið hönnunarferli við hönnun á 

mannvirkjum sem er líkt því og gerist í raunverulegum hönnunarverkefnum. Markmið 

verkefnisins er að nýta þetta ferli og fullhanna húsið svo það uppfylli allar kröfur svo sem 

kröfur verkkaupa, deiliskipulag, reglugerðir, lög og staðla. Hönnuður mun reyna eftir 

fremsta megni að virða upprunalegan arkitektúr sem Einar Ólafson lagði upp með við 

hönnun verkefnisins og leysa verkefnið þannig á farsælan hátt.  
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4 Stutt yfirferð yfir fasa hönnunarferlis 

4.1 Frumhönnun 

Í verkefnum sem hönnuð eru frá grunni er hugmyndafasi sem kemur á undan frumhönnun 

en þar var valin tillaga úr hönnunarsamkeppni sem búið var að gera drög að frumhönnun en 

ekki er farið yfir þann fasa hér. Frumhönnun snýst um að afla sér allra gagna sem snúa að 

verkefninu svo sem skipulag, kröfur verkkaupa o.fl. Í þessu verkefni hefur form og arkitektúr 

verið frumunnin og reynt eins og hægt er að uppfylla allar kröfur á þeim stutta tíma sem 

hönnunarsamkeppni tekur. Eins og gefur að skilja eru mörg mál sem enn á eftir að leysa þótt 

tillaga líti vel út og arkitektúrinn flottur. Því þarf í þessum fasa að fara í nánari þarfagreiningu 

og áframhaldandi hugmyndavinnu. Einnig þarf á þessu stigi að útbúa frumáætlanir sem gera 

verkkaupa gróflega grein fyrir þeim tíma og kostnaði sem tekur að hanna og fullklára verkið. 

 

4.2 Forhönnun 

Eftir frumhönnun tekur forhönnun við sem er fasi þar sem kafað er dýpra í alla þá þætti sem 

viðkoma hönnun byggingar. Í þessum fasa eru framkvæmdar greiningar sem taka á 

sérstökum áhersluatriðum og má þar nefna t.d rýmisgreiningu, burðarþolsgreiningu, 

lagnagreiningu o.fl. Á þessu stigi er búið að reisa þrívíddarmódel af húsinu sem er hannað, 

breytt og bætt samhliða greiningum. Einnig á að vera komin drög að teikningum sem nýtast 

svo beint til aðaluppdrátta líkt og útlit, snið og grunnmyndir. Megnið af öllum vandamálum 

sem komið hafa upp eru leyst í þessum fasa þar sem burðarkerfi er fastlagt, lagnir kortlagðar, 

afstaða tekin til allrar efnisnotkunar, öll helstu deili leyst á skyssuformi sem og hönnun lóðar, 

bílastæða o.fl. Einnig eru allar tímaáætlanir uppfærðar og gerðar ítarlegri. Þá er ýtarleg 

kostnaðaráætlun framkvæmd og á verkkaupinn að geta gert sér betur grein fyrir heildar 

hönnunar og byggingarkostnaði byggingar.  

 

4.3 Aðaluppdrættir 

Aðaluppdrættir eru teikningar almennt í mælikvarðanum 1:100 sem skilað er inn til 

byggingafulltrúa til að hægt sé að fá útgefið byggingarleyfi fyrir framkvæmd. 

Byggingafulltrúi setur stífar kröfur um það sem koma þarf fram á aðaluppdráttum. 

Byggingin þarf að uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðarinnar og þá staðla sem vísað er 

til í henni. Einnig þarf að skila inn fullbúnu teiknisetti sem inniheldur: aðstöðumynd, 

grunnmyndir, sneiðingar, útlitsteikningar, skráningartöflu og byggingarlýsingu. Bygginga-
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fulltrúi hefur gefið úr gátlista þar sem tekið er fram allt það sem koma á fram á 

aðaluppdráttum. Á þessu stigi verkefnisins er sífellt verið að leysa vandamál sem geta komið 

upp og hafa yfirsést. Því er nauðsynlegt að uppfæra allar áætlanir jafnóðum svo þær séu 

raunhæfar og verkkaupinn geti fylgst með breytingum á tíma og kostnaði.  

 

4.4 Séruppdrættir og verkteikningar 

Í þessum fasa færist verkefnið alltaf nær því er vera fullhannað og tilbúið til að geta hafið 

framkvæmdir. Séruppdrættir og verkteikningar eru teikningar þar sem teikningar eru teknar 

og stækkaðar upp og teiknaðar af meiri nákvæmni og eru algengir mælikvarðar á 

verteikningum 1:50, 1:20, 1:10 og 1:5. Þegar verkteikningar eru teiknaðar af meiri nákvæmni 

en aðaluppdrættirnir er það algengt að upp koma einhver vandamál sem hafa yfirsést og þarf 

því að leysa jafnóðum með góðum útfærðum hönnunarlausnum. Verkteikningum er oft skipt 

upp í verkteikningar sem eru grunnmyndir útlit og snið yfirleitt í mælikvaða 1:50. 

Hlutateikningar sem eru gluggayfirlit, stigateikningar, innréttingar o.fl. eru almennt í 

mælikvarðanum 1:20, 1:10 og 1:5. Síðast en ekki síst deilitekningar af byggingarhlutum sem 

er nær engöngu í mælikvarðanum 1:5. Yfirleitt er sú regla að þær teikningar sem eru í stærri 

mælikvarða gilda framar þeim sem eru í minni mælikvarða. 

 

4.5 Útboðsgögn 

Útboðsgögn samanstanda af útboðsskilmálum og verklýsingum sem ráðgjafi sér um að 

útbúa. Útboðsskilmálar snúa eingöngu að útboði framkvæmdar og sjá til þess að útboð sé í 

samræmi við öll lög og reglur. ÍST 30 er staðall sem myndar ákveðin drög að skilmálum. 

Vandaður útboðsskilmáli getur komið í veg fyrir að upp komi vandamál og erjur milli 

verkkaupa og verktaka á verktíma. Verlýsingarnar lýsa svo hvernig á að framkvæma hvern 

verklið og gilda verklýsingar umfram það sem kemur fram á verkteikningum. 

Útboðsgögnum fylgir einnig magnskrá og tilboðsblað sem verkkaupi skilar inn útfylltu með 

einingarverðum og heildarupphæð þegar boðið er í framkvæmd.  
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5 Frumhönnun 

5.1 Almennt  

Frumhönnunarfasinn er fasi þar sem þjóðgarðsmiðstöðin verður tekin fyrir og hönnuð áfram 

frá þeim stað þar sem tillaga Einars stendur eftir samkeppnina árið 2006. En nokkuð ljóst er 

að gera þurfti ákveðnar breytingar á upprunalegri hönnun byggingar þá aðallega vegna þess 

að töluverðar breytingar hafa orðið á byggingarreglugerðinni frá árinu 2006 til 2018. Einnig 

er það þekkt í hönnunarsamkeppnum sem og þessari er hönnunartíminn oft frekar knappur. 

Því er ekki hægt að leysa bygginguna frá a til ö heldur er leitast við að ná fram ákveðnu 

módeli af byggingu sem kemst sem næst kröfum verkkaupa og endurspeglar flotta útlitslega 

hönnun. Innra skipulag byggingar hefur náð góðu flæði milli rýma en margt er þó enn óleyst 

í grunnplönum.  

 

5.2 Gagnaöflun 

Til þess að frumhönnun gæti hafist að fullum krafti var nauðsynlegt að afla allra 

nauðsynlegra gagna. Hönnunargögn frá arkitekti voru af skornum skammti þar sem 

töluverður tími er frá því að hönnunarsamkeppnin var haldin. Göng frá arkitekti voru 

grunnmyndir, útlit og snið á Dwg. formi sem hjálpaði við uppsetningu á þrívíddarmódeli og 

texti sem lýsir megin hugmynd bygginga efnisvali o.fl. Því næst var farið í að komast yfir 

gildandi deiliskipulag, aðalskipulag, mæliblað og gildandi hæðarblað. Það var fljótt ljóst að 

ekkert var til af gögnum um þá lóð sem tillaga var hönnuð á í upphafi en búið er að færa 

núverandi staðsetningu þjóðgarðsmiðstöðvarinnar á aðra aðliggjandi lóð. Í samráði við 

leiðbeinendur var sú ákvörðun tekin að færa húsið á þá lóð sem áætlað er að byggja á í dag. 

Verkið yrði þá hannað eftir gildandi deiliskipulagi fyrir þá lóð og göng um lóðina lágu inni 

hjá byggingarfulltrúa Snæfellsbæjar. 

 

5.3 Skipulag, reglugerðir og lög 

Aðalskipulag er í gildi fyrir Hellissand og Rif 1995-2015 og sjá má það nánar í viðauka C. 

Gildandi deiliskipulag fyrir þjóðgarðsmiðstöðina var samþykkt 20.11.2008. Ákvæði þess 

eru aðlöguð að þeirri byggingu sem mun rísa á þeirri lóð og var í fyrsta sæti í samkeppni, 

tillaga frá Arkís. Nokkuð ljóst var að það þyrfti að fara í deiliskipulagsbreytingu en þó minni 

háttar, tekið er á henni nánar í kafla um deiliskipulagsbreytingu. Einnig fór hönnuður í að 

kynna sér þau ákvæði byggingarreglugerðar (nr. 112/2012) sem eiga við um opinberar 
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byggingar. Þá voru einnig reglugerð um hollustuhætti (941/2002)  og reglur um húsnæði 

vinnustaða (nr.581/1995) skoðaðar vel og þau atriði sem listuð upp sem áttu við byggingu 

af þessu tagi, þar sem um var að ræða bæði opinbera byggingu og húsnæði til að uppfyllar 

þarfir starfsfólks miðstöðvar og þjóðgarðsvarða.  

 

5.4 Kröfur verkkaupa  

Verkefnið felst í því að hanna byggingu sem þjónar tilgangi þjónustumiðstöðvar 

þjóðgarðsins. Kröfur verkkaup eru þær kröfur sem settar eru fram í keppnislýsingu. Helstu 

þættir sem verkkaupi fer fram á eru:  

„Hönnuður skal skapa aðlaðandi og hentuga umgjörð um starfsemi byggingar. 

Staðsetning hússins gerir kröfur til aðlögunar þess að umhverfi. Innra skipulag 

þarf að þjóna vel mismunandi þáttum starfseminnar um leið og innri tengsl þurfa 

að vera eðlileg og greið. Æskilegt er að húsið undirstriki hlutverk þjóðgarðsins. 

Rekstrarhagkvæmni, orkusparnaður og vistfræðileg sjónarmið samrými vel 

ímynd náttúruverndar og gætu komið fram í uppbyggingu, tæknilausnum og 

efnisvali. Hlutverki þjóðgarðsmiðstöðvarinnar má skipta í tvennt. Annars vegar 

er um að ræða vinnustað starfsmanna þjóðgarðsins og hins vegar verður þar 

tekið á móti gestum þjóðgarðsins; heimamönnum, ferðafólki og skólahópum. 

Nauðsynlegt er að ferðafólkið geti fengið einhverjar veitingar í 

þjóðgarðsmiðstöðinni. Tengsl við lítið bóka- og blaðasafn eru æskileg. Sala 

minjagripa tilheyrir einnig svona starfsemi. Fræðsla skipar stóran sess í 

þjóðgörðum og í gestastofu geta gestir fengið upplýsingar um náttúru og sögu 

svæðisins. Hugmyndin er sú að í gestastofunni verði lögð áhersla á sjóinn, lífið 

í honum og við hann og mannlífið í kringum hann. “Sullherbergi” er hugsað 

fyrir hópa sem koma í “vísindavinnu” t.d. skólahópa sem koma með ýmislegt úr 

náttúrunni sem þeir vilja skoða. Þetta rými þarf því að vera “hrátt” og þola 

vatn. Auðvelt verður að vera að þrífa það. Inn í þetta rými þarf að vera hægt að 

ganga beint að utan á skítugum stígvélum. Hluti heildarrýmisins þarf að vera 

fjölnota þannig að hægt sé að nota það sem kennslurými, til fyrirlestrahalds, 

myndasýninga og funda. Aðgengi fatlaðra þarf að vera gott í byggingunni. Í 

þjóðgarðsmiðstöðinni þarf að vera hægt að ganga inn á salerni utanfrá þannig 

að hægt verði að nota þau þó þjóðgarðsmiðstöðin sé lokuð.“ 
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Að auki er húsrýmisáætlun þar sem fjöldi, stærð og notkunareiginleikar rýma eru teknir fram. 

Þessar kröfur reyndi höfundur að nálgast eins og mögulegt væri án þess að raska útliti og 

upprunalegum arkitektúr Einars Ólafssonar.  

5.5 Þarfagreining og hugmyndarvinna  

Þar sem höfundur hefur í námi sínu í byggingafræði unnið sambærilegt verkefni áður og 

búinn að kynna sér reglugerð gaumgæfilega var farið í að útbúa þarfagreiningu sem er skjal 

sem sjá má í viðauka C. Ásamt þarfagreiningu þurfti að fara í hugmyndavinnu og velta upp 

mögulegum lausnum á þeim breytingum sem var nauðsynlegt að gera á þess að raska 

upprunalegum arkitektúr verulega. Þættir sem lágu ljóst við að þyrfti að breyta eru listaðir 

hér upp:  

 Það mætti mögulega minnka og hagræða skrifstofurými. 

 Það þarf að koma fyrir lyftu í byggingu til að uppfylla algilda hönnun. 

 Gera þarf ráð fyrir bóka og blaðasafni, gæti verið gott að tengja það veitingasölu svo 

gestir þar geti nýtt það til fullnustu. 

 Koma þarf fyrir verslun fyrir sölu minjagripa verkkaupi setur fram stærðarkröfu upp 

á 25 m2 , mögulega koma henni fyrir á annarri hæð þegar fólk hefur farið í gegnum 

sýningarsal gestastofu. 

 Aðgengi fatlaðra þarf að vera gott, skábrautin sem leiðir gesti upp á aðra hæð er of 

brött fyrir algilda hönnun. 

 Almenningssalerni þarf að vera aðgengilegt bæði innanfrá og utanfrá svo mögulegt 

sé að ný salernisaðstöðu þegar miðstöð er lokuð. 

 Sullrými er 59m2  að stærð en krafa verkkaupa er einungis 17-25 m2 , mögulegt er að 

endurskipuleggja sullrými. 

 Loftræstiklefi gengur greinilega ekki þar sem hann er staðsettur og þarf að stækka, 

taka þarf ákvörðun í samráði við lagnahönnuð, möguleg stærð 5-10 m2.  

 Gestastofa mætti mögulega minnka um 20-25 m2 sem gætu nýst til að koma fyrir 

verslun minjagripa. 

 Aðgengi fyrir sorp er ekki skv. núverandi reglugerð skoða þarf möguleika á smáhýsi 

á lóð eða niðurgrafinni sorpgeymslu.  

 Það þarf að koma fyrir aðstöðu fyrir ræstingu sem má minnst vera 7 m2 samkvæmt 

reglum um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995. 

 Endurskipuleggja íbúð innan byggingar svo fermetrar verði betur nýttir. 
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 Flóttaleiðir af annarri hæð þarf að skoða, lengd flóttaleiða er of löng koma þarf fyrir 

stiga milli fyrstu og annarrar hæða og líklega koma fyrir flóttasvölum, gætu verið 

útkragandi þar sem útkragandi gluggi er nú þegar á annarri hæð. 

5.6 Áætlanir 

Á þessu stigi þarf að gera frumáætlanir bæði fyrir tíma og kostnað. Áætlanir á þessu stigi eru 

mjög grófar og eru gerðar með þeim fyrirvara að þær geti breyst töluvert en gefa þó 

verkkaupa ákveðna hugmund um hvað verkið gæti kostað. Einnig hvað hönnunar og 

verktími getur verið langur. Höfundur gerði grófa kostnaðaráætlun sem fengin var úr 

byggkerfinu og fermetraverð tekið úr henni, fermetraverðið samkvæmt henni var um 

370.000 kr- / m2. Einnig var gróf verktímaáætlun með hönnun innifalinni og var heildartími 

álætlunar 440 dagar. Hinsvegar gerði höfundur ítarlega hönnunaráætlun þar sem áætlaður er 

tími í hvern fasa lokaverkefnis þar sem tíminn fyrir verkefnið er frekar knappur og 

nauðsynlegt að skipuleggja verkið vandlega. Allar áætlanir er hægt að nálgast í viðauka C.  

 

6 Forhönnun  

6.1 Lóðagreining 

Lóðagreining tekur á öllum kröfum byggingarreglugerðarinnar sem snúa að lóð umhverfis 

byggingu og áhersla lögð á að þær kröfur séu uppfylltar í hönnun lóðar. Lagt eru upp úr því 

að allt það svæði innan lóðar sem er ekki skipulagt skal látið ósnert þar sem lóðin er þakin 

gróðurvöxnu hrauni. Bílastæði á lóð eru 25 stk. og þar af eru 4 bílastæði fatlaðra. Frágangur 

á lóð er minniháttar en á henni er 150 fermetra timburpallur úr íslensku lerki og umhverfis 

hann er mótuð grasbrekka sem getur nýst sem stúka fyrir gesti á góðviðrisdögum. Steinlagt 

torg er framan við bygginguna sem lagt er með íslenskum náttúrusteinum. Gönguleiðir frá 

bílastæðum að byggingu er upphitaðar sem og bílastæði fatlaðra með þrepalausu aðgengi og 

lágmarkshalla skv reglugerð. Inntaksrist fyrir loftræstingu er staðsett á lóð rúma 6 metra frá 

byggingu og hæð frá jörðu undir inntaksrist er 3 metrar sem er löglegt skv. reglugerð þar 

sem bygging er ekki staðsett í þéttbýli. Útkast frá loftræstingu er einnig komið fyrir á lóð er 

um niðurgrafinn brunn með rist og staðsett um 9 metra frá húsi. Skábraut niður í bílgeymslu 

er með 11° halla sem skal vera með grófu yfirborði og sjóbræðslu í plötu. Aðkoma 

slökkviliðs er tilgreind skilmerkilega þar sem aðkoma er að vesturhlið hússins. Þar sem 

fallhætta er á lóð skal vera handrið 1,1 m að hæð. Í hönnun lóðar var mikil áhersla lög á að 



16 

öllum kröfum um algilda hönnun skv. reglugerð hafi verið fylgt. Lóðargreiningu er hægt að 

sjá nánar í viðauka C. 

6.2 Rýmisgreining 

Rýmisgreining var greining sem höfundur lagði mikinn tíma í og þar voru öll rými skilgreind 

með tilliti til notkunar, kröfu verkkaupa , reglum um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995, 

reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 og Gildandi byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Reynt var eftir fremsta megni að uppfylla sem flestar kröfur. Farið farið er yfir rýmin á hverri 

hæð fyrir sig og þeim lýst hér. 

6.2.1 Kjallari  

 Bílgeymsla er ætluð fyrir geymslu bifreiðar landvarða og aðra vinnu sem þeir þurfa 

að sinna s.s smíða og málningarvinnu. Þar þarf að rúmast vel vinnuborð hillur o.fl. 

Kröfur verkkaupa eru að bílgeymsla verður að vera minnst 50 m2. 

 Geymsla er ætluð til að hýsa safnmuni, verkfæri og almennur lager fyrir byggingu. 

Ætlast er til þess að bein tenging sé milli sullrýmis og geymslu. Stærðarkrafa 

verkkaupa er 15 m2. 

 Sullrými er rými þar sem hægt er að koma með sjávarsýni til að skoða og rannsaka. 

Þetta rými þarf að vera hægt að þrífa auðveldlega. Komið er fyrir tveimur körum sem 

hægt er að geyma lifandi sjáfardýr í. Aðgengi þarf að vera að vatni og vöskum til að 

þrífa sig. Stærðarkrafa verkkaupa er 17 m2 en hönnuður hefur ákveðið að að setja 

meiri áherslu á þetta áhugaverða rými. 

 Tæknirými sem sem hýsir allan búnað sem snýr að loftræstingu sem og inntök fyrir 

rafmagn og vatn. Í rými verða einnig helstu stýringar og lagnagrindur fyrir 

gólfhitakerfi. Aðal rafmagnstafla byggingar er staðsett í rými. Helstu áherslur í 

byggingarreglugerð eru að í tæknirými þarf að vera niðurfall og einnig er áhersla 

lögð á bruna og hljóðkröfur. Hljóðkröfur ákvarða staðsetningu rýmis og tengsl við 

lagnaleiðir. 

 Lyfta þarf að vera í húsinu til að uppfylla allar kröfur algildrar hönnunar. Lyftan er 

ekki miðuð við að taka við sjúkrabörum þar sem ekki er þörf á því skv. 

byggingarreglugerð. Minnst ein lyfta skal vera í öllum byggingum sem eru tvær eða 

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

gr. 9.4.8. 
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 Sorpgeymsla er staðsett í kjallara þar sem ekki var við hæfi að vera með smáhýsi eða 

slíkt á lóð. Gott aðgengi er að utan sem innan að sorpgeymslu og stærðarákvæði 

bjóða upp á fjölda sorptunna til að hægt sé að flokka sorp samkvæmt 

umhverfissjónarmiðum. Aðkoma sorpbíls er um ramp og skv reglugerð. 

 

6.2.2 1. hæð 

 Íbúð er hugsuð sem aðstaða fyrir vísindamenn og gesti sem dveljast þar í einhverja 

daga. Þarf að innihalda salerni, sturtu, eldunaraðstöðu, og svefnpláss. Íbúðin er 

hönnuð svo hún uppfylli allar kröfur um algilda hönnun sem og önnur ákvæði í 

reglugerð stærðarkrafa verkkaupa er 25 m2. 

 Skrifstofa ætluð viðtölum við gesti og viðskiptavini sem og önnur skrifstofuvinna. 

Krafa er um skrifborð tölvuaðstöðu, gestastóla og pláss fyrir skjalageymslu. 

Stærðarkrafa verkkaupa er 50 m2. Hönnuður hefur ákveðið í samráði við verkkaupa 

að minnka skrifstofu. 

 Kaffistofa starfsmanna. Sjö starfsmenn starfa í öllu húsinu. Kröfur samkvæmt 

reglugerð eru: lofthæð vinnurýmis er minnst 2,5 m, minnsta stærð vinnuherbergis eru 

7 m2, minnsti gólfflötur kaffiaðstöðu er 16 m2. Reglur um húsnæði vinnustaða nr 

581/1995 

 Salernis og fataskiptaaðstaða Starfsmann. Sjö starfsmenn starfa í öllu húsinu. Kröfur 

samkvæmt reglugerð eru: lofthæð vinnurýmis er minnst 2,5 m, minnsta stærð 

vinnherbergis er 7 m2, gólfflatarmál við skpápa starfsmanna er 9 m2, 1 skápur á hvern 

starfsmann er stærð 0,3 x 0,5 x1,6 m , salerni fyrir starfsfólk er 1 stk og sturta er 1 

stk. Reglur um húsnæði vinnustaða nr 581/1995 

 Snyrtingar fyrir almenning karla þurfa að vera aðgengilegar að utan sem innan. 

Snyrtingar þurfa að vera aðgengilegar utanfrá þegar þjónustumiðstöð er lokuð. Krafa 

er um 2 salerni eitt almennt og eitt fyrir hreyfihamlaða samkvæmt byggingar-

reglugerð gr. 6.8.4. sama gildir um salerni kvenna. 

 Salerni fatlaðra, kröfur eru um að eitt af hverjum 10 salernum þurfi að vera algilt og 

skv. kröfum reglugerðar gr.9.4.8 og skv. leiðbeiningarblaði gefið út af 

mannvirkjastofnun. 1800 mm snúningsás framan við salerni, gægt sé að ná til vasks 

frá salerni o.fl. 
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 Móttökurými á að þjóna tilgangi anddyris, móttöku gesta, símsvörun, innheimtu, 

aðgangseyrir, bókhaldi og skipulagsvinnu. Þar á að vera afgreiðsluborð með plássi 

fyrir tölvu og vinnuaðstöðu. Stærðarkrafa verkkaupa er 50 m2. Móttökurými 

uppfyllir allar kröfur algildrar hönnunar. 

 Veitingasalur, samkvæmt staðli þarf veitingarsalur og bar að vera 60 % af 

heildarstæð veitingarstaðar sem er 62 m2. Veitingarstaðurinn er staður með lágu 

þjónustustigi því er áættlaðir 1,0 m2 á hvern gest í veitingarsal samkvæmt staðli og 

tekur salurinn því 42-45 gesti í sæti. Staðall um gerð og hönnun veitingahúsa 

 Iðnaðareldhús, samkvæmt staðli þarf eldhús að vera 40 % af heildarstæð 

veitingarstaðar sem er 20 m2. að mörgu þarf að huga við hönnun iðnaðareldhúsa en 

þar þarf að gera ráð fyrir stálborði, uppþvottavél, diskavagn, 4 vaskar, hitunarplötur, 

kaffivél, gufuofn, kælir, loftræsting o.s.fv. Staðall um gerð og hönnun 

veitingahúsa 

 Gangar, á göngum sem eru mjórri en 1,50 m skal vera mætingarsvæði hjólastóla, 

1,50 m x 1,50 m að stærð með hæfilegu millibili miðað við þá umferð sem vænta má 

um ganginn. skv. gr 6.4.4. í byggingarreglugerð. 

 Reglur um húsnæði vinnustaða nr 581/1995 Minnsta stærð vinnuherbergis er 7 m2. 

Ræsting er 8 m2 að stærð og þarf að rúma vel allan þann búnað sem þarf til að 

þjónusta húsið í heild sinni til dæmis bónvélar o.fl. 

 Tölvurými, það á að vera í nálægð við skrifstofu og þar að þjónusta tölvukerfi, þar 

þarf að koma fyrir tölvuþjóni, símtengingum og stýritölvu. Við hönnun rýmis þarf 

að taka tillit til bruna og hljóðkrafa sem og rými þarf að vera loftræst. 

 

6.2.3 2. hæð 

 Gestastofan er mjög einföld eða nánast bara einn sýningarsalur sem hægt er að skipta 

niður eins og þurfa þykir fyrir mismunandi sýningar og fyrirlestra. í miðjum 

sýningarsal eru fastar létta súlur sem notaðar eru til þess að draga út loft í loftræstingu 

rýmis þar sem að veggir og loft eru úr sjónsteypu og ekki hægt að koma fyrir 

lofræstirist annarsstaðar. 

 Gangnbraut/rampur er hannaður með það í huga að tilfinningin sé eins og að labba 

inn í helli með ljósmunnann í enda hellisins. Rampurinn er of brattur fyrir algilda 

hönnun skv. Gr. 6.4.11. í byggingarreglugerð. Gangbreidd er á göngum sem eru 
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mjórri en 1,50 m skal vera mætingarsvæði hjólastóla, 1,50 m x 1,50 m að stærð með 

hæfilegu millibili miðað við þá umferð sem vænta má um ganginn. Skv. Gr 6.4.4. í 

byggingarreglugerð. Gangurinn er 2,0 m að breidd. 

 Sala minjagripa tilheyrir einnig starfsemi þjónustumiðstöðvar. Minjagripaverslun 

þarf að geta hýst hillur til útstillinga minjagripa og afgreiðsluborð þar sem hægt er 

að taka við greiðslum og afgreiða kúnnann. Staðsetning hönnuðar er í samkvæmt því 

að kúnninn er leiddur í gegnum sýningu í gestastofu og endar svo í minja-

gripaverslun. 

 Brúin yfir í fundarherbergið skartar líka fallegu útsýni út um stóra glugga í suður þar 

sem sést beint niður á sjó. Mikilvægt er að athafnarsvæði sé fyrir hjólastól frama við 

lyftu. Aðkoma lyftunnar er hvergi eins á hverri hæð sem er ákveðinn díteill og líkir 

eftir hellismunna líka og annar staðar í byggingu. Á göngum sem eru mjórri en 1,50 

m skal vera mætingarsvæði hjólastóla, 1,50 m x 1,50 m að stærð með hæfilegu 

millibili miðað við þá umferð sem vænta má um ganginn. skv. gr 6.4.4. í 

byggingarreglugerð. 

 Fundarherbergi þarf að vera til staða í byggingu þar sem mikið af fræðslu, fundum 

og myndsýningum fer fram. Það sem þarf að vera til staðar í fundarherbergi er stólar, 

borð, skjávarpi, tjald og tússtafla. 

 Svalir eru hannaðar til að uppfylla algilda hönnun og nýtast einnig gestum til að virða 

fyrir sér stórfenglegt útsýni. 9.5.10. gr. Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða. 

Meginreglur: Í byggingum sem hannaðar eru á grundvelli algildrar hönnunar skulu 

allir hafa aðgengi að tveimur óháðum öruggum svæðum. Örugg svæði skulu vera á 

hverri hæð. Minnsti leyfilegi grunnflötur er 1,5 x 0,8 m.  

Rýmisgreiningu er hægt að sjá nánar í viðauka C. 

 

6.3 Burðarþolsgreining 

Burðarþolsgreiningin var unnin í samstarfi við Eyþór Rafn Þórhallsson. Höfundur fékk 

afhent gögn þar sem fram voru settar kröfur og reglur um burðarþolshönnun sem stuðst var 

við í vinnu burðarþolsgreiningar. Þótt bygging líti út fyrir að vera einföld er hún síður en svo 

einföld í hönnun í burðarþoli og þurfti að leysa ýmsa hluti sem voru leystir farsærlega með 

burðarþolshönnuði. Tekið verður á helstu þáttum sem þurfti að leysa hér að neðan. 
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37 metra langur burðarbiti er yfir löngum samfleyttum glugga og var burður bitans 

leystur með því að bæta inn fimm steyptum súlum og verður þá mesta haflengd bita 8,5 

metrar. Þversnið staðsteypts bita er H 700 mm x B 200 mm. Einnig er 180 mm steyptum 

innvegg bætt við á fyrstu hæð til afstýfingar.  

Hluti byggingar er að hluta útkragandi, um er að ræða fundarherbergi á annarri hæð 

sem þarf að styrkja svo byggingarhluti standist álag. Veggur á norðurhlið hússins er notaður 

sem skífa og ankeri sem veitir styrk. Annarsvegar er staðsteyptum burðarbita bætt undir 

byggingarhluta með þverstærðina H 700 x B 400 mm sem fær tengingu í útvegg á annan 

vegin en er svo haldið uppi með tveimur burðarsúlum staðsettum í jaðri veitingarsals. Þessar 

súlur hannar höfundur í samráði við burðarþolshönnuð svo hægt sé að nota súlur sem bóka 

og blaðasafn með tilsniðnum hillum úr íslensku lerki sem festast við súlur.  

 Þakkerfi úr gleri er yfir mótökurými sem tengist stórum gluggafleti á norðurhlið 

hússins. Þakkerfi og gluggakerfi þarf að styrkja með stálvirki sem er úr RHS prófílum þar 

sem stærðir eru teknar fram í greiningarskjali. Reiknað var út hvert tregðuvægi stálprófíls 

þyrfti að vera og gengið úr skugga um að niðurbeygja sé samkvæmt reglugerð. Úrreikningar 

eru sýndir nánar í greiningarskjali þar sem allar álagsforsendur eru teknar fram.  

 Einnig voru þykktir á steyptum plötum ákveðnar samkvæmt skjölum frá 

burðarþolshönnuðu þar sem ávallt er skemmra hafið á plötu notað til að ákvarða þykktir á 

plötum. Plötuþykktir eru flestar 250 mm en þakplata þarf að vera 300 mm vegna auka álags 

af þakkerfi sem er torfþak.  

Að lokum var stálstigi sem gengur milli hæða hannaður. Stálstigi er hannaður með 

það í huga að að hann sé eins léttur og hægt er og skyggi ekki á útsýni sem er út um stórann 

glugga í móttökurými byggingar. Hann er hannaður þannig að hann eigi að fljóta með engum 

súlum undir sér bara einum kjálka í miðju stigans sem festist eingöngu að ofan og neðan. 

Burðarþolshönnuður telur að 400 x 400 mm SHS prófíll beri uppi stigann en ekki sé komist 

hjá því að mikið verði um stálsuður. Burðarþolsgreiningu er hægt að sjá nánar í viðauka C. 
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7 Lagnagreining 

Lagnagreining er auðvitað mikilvæg á þessi stigi svo öruggt sé að nægt pláss sé fyrir allar 

nauðsynlegar lagnir í byggingunni. Lagnagreining var unnin í samráði við Karl Hákon 

lagnahönnuð og var lögð áhersla á helstu lagnaleiðir fyrir frárennslislagnir, snjóbræðslu, 

loftræsingu, neysluvatns- og hitaveitukerfi. Einnig þurfti að hanna loftræstikerfi áætla stærð 

tæknirýmis o.fl. sem er fjallað nánar um hér að neðan.  

7.1 Loftræstikerfi 

Við forhönnun loftræstikerfis var byrjað að áætla stærð á tæknirými. Það var gert með 

reikniskjali sem lagnahönnuður útvegaði og var með því hægt að áætla hversu marga 

fermetra loftræstisamstæða tæki sem voru 10 m2. Við þá tölu voru 5 m2 bætt við og 15 m2 

tæknirými komið fyrir í kjallara og var bygging stækkuð til að koma því fyrir. Því næst fór 

höfundur í að teikna upp loftræstikerfi í þrívídd og er þá hægt að kalla fram rúmmynd af 

kerfinu. Þetta auðveldaði höfundi mikið við að gera sér grein fyrir umfangi og stærð 

loftræstilagna. Einnig var teiknuð rúmmynd af kerfi þar sem loftræstikerfi er frekar flókið 

en mikið er um sjónsteypuáferð á veggjum, gólfum og loftum sem gerði það að verkum að 

lagnaleiðir urðu flóknari. Lofti þarf að blása inn um loftristar í hluta byggingar og dregið út 

um ristar í fölskum súlum. Helstu lagnaleiðir eru um kerfisloft. Loftræstirist er komið fyrir 

á lóð og útreikningar á stærð á inntaksrist eru í greiningarskjali. Höfundur lagði mikið upp 

úr inntaksrist væri ekki lýti fyrir bygginguna og var hönnuð strýta utan um rist þar sem 

skálínur úr byggingu og klæðningarefni voru notuð til að ná fram útliti í samræmi við 

byggingu. Einnig var hannað stakstætt hitaþolið útblásturskerfi fyrir iðnaðareldhús. Að 

lokum voru loftræstisamstæður valdar í samræmi við reikniskjal og hámarks loftmagn. 

Frekari útfærslur og rúmmynd af loftræstikerfi má sjá nánar í greiningarskjali í viðauka C. 

7.2 Frárennslislagnir 

Ekki var til hæðarblað hjá byggingarfulltrúa en hægt var að sjá staðsetningu brunns sem 

tekur við blönduðu frárennsli. Höfundur áætlaði hæðarkóta á botni fráveitubrunns og gaf sér 

forsendur sem gerðu ráð fyrir því að dæla þurfi hluta frárennslis úr kjallara. Því er staðsettur 

dælubrunnu nálægt fráveitubrunni sem dælir frárennsli yfir í fráveitubrunn. Reiknað var fall 

af öllum fráveitulögnum og gefinn upp hæðarkóti á öllum samskeytum. Stysta leið er ávallt 

fundin beint út úr byggingu og allar beygjur á lögnum eru teknar í 45 gráður. Halli á 

ofanvatnslögnum er almenn 10 ‰, lagnaefni er áætlað að verði Ø 110 mm PVC. Halli á 
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skólplögnum verður almennt 20 ‰ en þó aldrei minni skólplagnir eru samskonar og 

ofanvatnslagnir. Tvöfalt drenkerfi er að hluta í við byggingu og er gert í samráði við 

lagnahönnuð. Útreikningur á fjölda og stærð þakniðurfalla var framkvæmdur og eru 

útreikningar sýndir í greiningarskjali. Niðurföll eru staðsett í hverju votrými og sýnir 

greiningarskjal skýrt hvernig lagnir og lagnaleiðir eru á frárennsli í viðauka C.  

 

7.3 Neysluvatn 

Allar neysluvatnslagnir ferðast fyrir ofan kerfisloft og fara þaðan inní veggi og niður með 

þeim á aftöppunarstaði. Aðallagnir eru úr ryðfríu vottuðu mapress og skal þola 90° hita. 

Hitastýrðir blöndunarlokar eru við hvern aftöppunarstað og skal heit vatn ekki fara yfir 60°. 

 

7.4 Hitakerfi  

Brunaþétta þarf með lögnum þar sem þær rjúfa brunahólf. Hitalagnir lagðar að ofnum eru 

utan á liggjandi mapress lagnir frá kerfislofti eða lagnarými. Lagnaleiðir, staðsetning og 

fjöldi ofna eru leiðbeinandi. Reyna skal eins eftir fremsta megni að leggja þær lagnir sem 

lagðar eru í plötur um hurðargöt. Ráðgert er stállagnir flytji vatn að og frá deilikistum. Helstu 

lagnaleiðir eru um kerfisloft og lóðrétt lagnarými. Gólfhitalagnir eru PEX lagnir og eru 

lagðar í póleruð stein gólf. Í byggingunni er þrjár gerðir hitakerfa en þær eru ofnakerfi, 

gólfhiti og loftræsting.  

 

7.5 Snjóbræðsla 

Í samræmi við meginreglu nr. 8 í grein 6.4.11 í byggingarreglugerð skal gert ráð fyrir að 

snjóbræðslu sé komið fyrir undir yfirborði skábrauta utanhúss og í næsta nágrenni við þær, 

þar sem því verður komið fyrir. 

Gert er ráð fyrir snjóbræðslu undir gönguleiðum og á bílastæðum fyrir hreyfihamlaða. 

Miðað er við að lagnir séu 25mm og bil milli þeirra sé tífalt þvermál lagnanna, c/c 250mm. 

Allar lagnagreiningar má sjá nánar í viðauka C. 
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8 Brunagreining 

Brunaþolsgreiningu vann höfundur sjálfur og ekki í samráði við brunahönnuð. Hinsvegar 

fékk höfundur góða kennslu í hönnun brunavarna og brunaþol bygginga í áfanga sem 

kenndur var af Guðmundi Gunnarssyni. Guðumundur var búinn að útbúa skjöl sem eru 

leiðbeiningar fyrir hönnuði um brunavarnir bygginga og þær nýttust hönnuði vel og svöruðu 

þeim spurningum sem komu upp jafn óðum. Einnig vöru öll ákvæði í kafla 9 í 

byggingarreglugerðinni uppfyllt þar sem brunaþol og brunavarnir byggingar er afar 

mikilvægur þáttur í hönnunarferlinu. Það fyrsta sem höfundur byrjaði að leggja áherslu á 

voru flóttaleiðir og mesta göngulengd þeirra, „9.5.6. gr. göngulengd flóttaleiða. 

Meginreglur: Flóttaleiðir í byggingum skulu gerðar á þann hátt að sem minnstar líkur séu 

á að fólk lokist inni við eldsvoða. Lengst 30 metrar“. Þegar þessi grein var skoðuðu var ljóst 

að bæta þurfti við tveimur flóttasvölum en ekki einum eins og höfundur hafði áætlað í 

upphafi. Þá bættist einnig við stigi milli fyrstu og annarrar hæðar sem höfundur hafði þegar 

bætt við í frumhönnun. Þá bættist einnig við flóttahurða sem er leið í gegnum ræstingu og 

út. Samkvæmt grein 9.4.6. gr og töflu 9.03 í reglugerð er ekki þörf á sprinklerkerfi í 

byggingu. Reyklosun var bætt við um þrjú stór opnanleg fög á annarri hæð sem eru með 

rafdrifinni opnun tengdri brunaviðvörunarkerfi. Brunaslöngukerfi var komið fyrir í byggingu 

á fimm stöðum og handslökkvitækjum í öllum rýmum þar sem nauðsynlegt er að tryggja 

brunavarnir skv. gr. 9.4.4. Stakir reykskynjarar eru fleiri en færri enda ekki mikill 

aukakostnaður sem fylgir þeim. Nokkrar dyr sem voru á flóttaleið þurfti að snúa svo þær 

opnist allar í flóttaátt skv. gr. 9.5.9. þá er neyðarlýsing sýnd á grunnmyndum og hönnun 

þeirra útfærð svo hún leiði fólk stystu leið út úr byggingu ef upp kæmi eldsvoði. Þá var 

einnig mikilvægt að bæta við slökkvikerfi í iðnaðareldhúsi skv. „9.6.19. gr. það þarf að vera 

sjálfvirkt slökkvikerfi í eldúsi þar sem opið er milli eldhúss og veislusals“. Besta lausnin á 

þessu var að koma fyrir sérstökum slökkvibúnaði í háf yfir eldavélum í eldhúsi. Til að verja 

háfa og eldunartæki í atvinnueldhúsum eru notuð froðu slökkvikerfi (Wet Chemical). Þau 

slökkva eld með því að úða froðu yfir flötinn. Notast skal við kerfi frá Amerex eða 

sambærilegt. Gengið úr skugga um að allt burðarvirki byggingar sé samkvæmt töflu 9.11 í 

reglugerð og þeim brunamerkingum bætt inna á teikningar. Að lokum var farið yfir 

brunahólf byggingar og kom í ljós að skipta þurfti byggingu upp í fimm brunahólf sem 

stúkuð eru af með eldvarnarveggjum og eldvarnarhurðum sem fer eftir flokkun hvers 

brunahólfs og sést nánar á greiningarskjali sem skoða má nánar í viðauka C.  
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9 Hljóðvistargreining 

Hljóðvistargreining var framkvæmd fyrir húsið. Þar sem útlistaðar eru allar hljóðkröfur sem 

gerðar eru til hússins, staðsetning hljóðuppspretta o.fl. Höfundur byrjaði að fara yfir 

viðeigandi kröfur samkvæmt staðlinum ÍST 45:2016. Kröfur sem eiga við byggingu eru 

teknar úr töflum 45-60. Bygging er flokkuð í flokk A. Byrjað var að staðsetja allar 

hljóðuppsprettur og þær staðsettar í gereiningarskjali. Því næst var farið yfir allar kröfur sem 

eru gerðar um loft- og högghljóðeinangrun og fundnar lausnir til að uppfylla þær, þá helst 

með ákveðnum veggjatípum, þykkt veggja, einangrun veggja o.fl. Högghljóðeinangrun er 

sú krafa sem er gerð á hæðarskil og eru þær kröfu uppfylltar með þykkt á plötum, 

hljóðdempandi dúk undir gólfefni og með vali á endanlegum gólfefnum. Því næst er tekið á 

kröfum um ómtíma hljóðs innan byggingar. Töluverðar kröfur eru gerðar til ómtíma í 

byggingum til almenningsnota sem notaðar eru sem samkomustaður. Ýmsar lausnir eru til 

sem leysa ómtíma og þar til dæmis loftaklæðningar, veggjaklæðningar og gólfefni sem hafa 

hljóðísogseiginleika og eru þær lausnir sem höfundur mælir með að verði notaðar útlistaðar 

í greiningarskjali sem sjá má nánar í viðauka C.   

 

10 Byggingahlutar/deiliskissur 

Hönnuður byrjaði á því að taka snið í gegnum módel og lista upp þau deili sem kæmu til 

með að vera vandasöm sem þyrfti að leysa nánar með handskissum. Deiliskissurnar voru svo 

handteiknaðar og stuttar lýsingar á uppbyggingu þeirra. Skissurnar eru mjög mikilvægur 

þáttur í greiningarferlinu til að koma í veg fyrir hugsanleg vandamál sem geta komið upp 

síðar. Með handskyssum er hægt að teikna upp deililausnir á styttri tíma en þann tíma sem 

tæki að teikna þau upp í tölvu. Handskissur voru lagðar undir leiðbeinendur og hjálpuðu þær 

mikið við að finna lausnir á ákveðnum vandamálum, m.a. val á byggingarefnum og útfærslur 

á uppsetningum byggingarefna. Hönnuður telur að sá tími sem fór í að framkvæma 

handskissur komi til með að stytta þann tíma þegar farið er að teikna upp deiliteikningar í 

verkteikningarsetti. Handskyssur er hægt að sjá nánar í viðauka C.  
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11 Orkurammi 

Samkvæmt reglugerðinni er gerð krafa um að með hönnunargögnum skuli fylgja 

útreikningar á heildarleiðnitapi byggingar þar sem tekið er tillit til allra kuldabrúa og U-gilda 

allra viðeigandi byggingarhluta. Heildarleiðnitap mannvirkis má því ekki vera hærra en fæst 

þegar aðeins er tekið mið af nettóflatarmáli byggingarhluta og hámarks U-gildum samkvæmt 

töflum í reglugerðinni. Hönnuður notaði orkuramma fyrir byggingu sem er sniðmáti sem 

gefin er út af Mannvirkjastofnun. Útkoma orkurammans sýnir sundurliðun á varmatapi og 

heildar varmaþörf byggingar. Einnig má sjá uppbyggingu einstakra byggingahluta og U-

gildi þeirra. Við hönnun byggingar var lögð mikil áhersla á að halda varmatapi hússins í 

lágmarki til að hámarka orkunýtingu, sem dæmi má nefna að til þess að koma upp á móti 

stórum gluggaflötum byggingar er öll útveggjaeinangrun 150 mm. Nánar er hægt að sjá 

útkomu orkurammans og U-gildi byggingarhluta í viðauka C.  

12 Áætlanir 

Á þessu stigi tekur hönnuður fyrir þær áætlanir sem þegar hafa verið gerðar í frumhönnun 

og kafar mun dýpra í þær. Þar sem mun fleiri forsendur eru komnar til að færa inn í áætlanir 

þegar greiningarvinna hefur verið framkvæmd og byggingin sífellt að þróast. Áætlanir eru 

þá aðallega ýtarleg kostnaðaráætlun og verktímaáætlun og er þá hægt að upplýsa 

verkkaupann um þær breytingar sem hafa orðið og hvað áhrif þær hafa á tíma og kostnað. 

Útkoma úr ítarlegri kostnaðaráætlun á þessu stigi hefur hækkað fermetraverð byggingar úr 

370.000 kr- / m2 í 476.000 kr- / m2. Hefur einnig tími verktímaáætlunar farið úr 440 dögum 

í 571 dag. Sjá má nánar áætlanir í heild sinni í viðauka C.  

13 Greining byggingarefna 

Hönnuður framkvæmdi greiningu á byggingarefnum með sniðmáti sem útbúið var með 

hópmeðlimum í verkefni sem var unnið í byggingafræðináminu og kallaðist breytingar og 

endurbætur. Í þessu sniðmáti getur hönnuður borið saman byggingarefni og 

byggingarlausnir með tilliti til kostnaðar, endingar, útlits, framkvæmd og uppsetningu, 

kolefnisspors og áliti hönnuðar. Þetta skjal auðveldaði hönnuði mikið við val á 

byggingarefnum og rökstyður hönnuður í stuttu máli ástæðu fyrir vali á þeim 

byggingarefnum sem notuð voru í bygginguna.   
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14 Deiliskipulagsbreyting  

Gildandi deiliskipulag fyrir þjóðgarðsmiðstöðina var samþykkt 20.11.2008. Ákvæði þess 

eru aðlöguð að þeirri byggingu sem mun rísa á þeirri lóð og var í fyrsta sæti í samkeppni, 

tillaga frá Arkís. Nokkuð ljóst var að það þyrfti að fara í deiliskipulagsbreytingu en þó minni 

háttar. 

Höfundur hefur þurft að stækkað byggingu vegna nauðsynlegra rýma sem koma þurfti fyrir 

í byggingu líkt og tæknirými, lyftu og sorpgeymslu. Bygging þjóðgarðsmiðstöðvarinnar er 

samkvæmt öllum skilmálum gildandi deiliskipulags fyrir utan byggingarmagn, þar segir í 

skilmálanum að innan byggingarreits megi reisa hús allt að 800 m2. En bygging sem 

hönnuður er að fullhanna er 889 m2 og þarf því að fara í deiliskipulagsbreytingu sem er 

minniháttar. Deiliskipulagsbreyting var unnin í samráði við Þormóð Sveinsson og tekur sú 

breyting á að allir skilmálar gildandi deiliskipulags séu óbreyttir fyrir utan byggingarmagn 

sem er aukið í 900 m2 . Deiliskipulagsbreytingu má sjá nánar í viðauka C.  
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15 Aðaluppdrættir  

15.1 Teiknisett 

Eftir forhönnunarfasann á höfundur að vera með allar þær forsendur sem þarf til að útbúa 

aðaluppdrætti. Aðaluppdrættir eru teikningar almennt í mælikvarðanum 1:100 sem skilað er 

inn til byggingafulltrúa til að hægt sé að fá útgefið byggingarleyfi fyrir framkvæmd. 

Byggingafulltrúi setur stífar kröfur um það sem koma þarf fram á aðaluppdráttum. 

Byggingin þarf að uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðarinnar og þá staðla sem vísað er 

til í henni. Þær teikningar sem þurfa að fylgja teiknisetti eru: afstöðumynd, grunnmyndir, 

sneiðingar og útlit. Teikningar þurfa að vera fullbúnar með öllum þeim merkingum sem 

krafa er gerð um af byggingarfulltrúa. Allar þessar merkingar eru auðveldar fyrir höfund að 

nálgast þar sem mikið var lagt upp úr því að greiningarvinna væri vel unnin og þaðan getur 

höfundur sótt mikið af þeim upplýsingum sem þurfa að koma fram á teiknisetti. Einnig eru 

önnur gögn sem þurfa að fylgja aðaluppdráttum og er þeim lýst hér að neðan. Teiknisett í 

heild má sjá nánar í viðauka D. 

 

15.2 Byggingarlýsing 

Höfundur þarf að semja byggingarlýsingu samkvæmt reglugerð og er útlistað að nákvæmni 

hvað á að koma fram í henni. Höfundur hefur ákveðið að setja byggingarlýsingu upp 

samkvæmt uppröðun bókstafakerfi sem byggingarlýsingin setur fram og má sjá 

byggingarlýsinguna í heild hér að neðan:  

 

Sandahraun 5, Þjóðgarðsmiðstöð 

Byggingarlýsing 

a. Almennum atriði 

Húsið stendur við Sandahraun 5 , 360 Hellissandi, og ber auðkennisnúmerið 3714-6-

90150050. 

b. Notkun eða starfsemi  

Í húsinu er starfrækt þjóðgarðsmiðstöð sem þjónar bæði gestum og starfsfólki. Samkvæmt 

hönnun er áætlaður mesti fjöldi gesta í húsinu 100 manns og þar af 8 starfsmenn. 

c. Fjölda og stærð hæða  

Húsið er steinsteypt samkomu- og atvinnuhúsnæði á 3. hæðum. 

Stærðir hæða: 
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Kjallari: 180,7 m2 og 468,6 m3 

1. hæð: 346,2 m2 og 1.176,2 m3 

2. hæð: 397,9 m2 og 1.790,6 m3 

Stærð alls: 889,0 m2 og 3.435,3 m3 

 

d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfall o.fl. 

Lóðarstærð er 11.343 m2, heildarfermetrar húss eru 931,0 m2. Nýtingarhlutfall byggingar á 

lóð er því 0,08.  Á lóð sunnan við hús eru 25 bílastæði, þar af fjögur ætluð hreyfihömluðum. 

e. Almenn lýsing á burðarkerfi  

Burðarkerfi hússins, þ.e.a.s. botnplata, hæðarskil, veggir og þak, er járnbent steinsteypa. Þak 

er að hluta úr ál-gler kerfi sem styrkt er með stáli. Svalagólf eru járnbent steinsteypt og einnig 

létt. Stigar hússins eru forsmíðaðir úr stáli.  

f.  Gerð og klæðningarefni þaks, útveggja o.fl.  

Veðurkápa á þaki hússins er annars vegar úthagatorf sem ekki nær flokki Broof (t2) en er 

leyft þar sem brunahætta er lítil skv. Rb. (47). 102 og hins vegar ál-gler kerfi í flokki Broof 

(t2). Útveggir hússins eru klæddir með Vrock plötum og læstri koparklæðningu. Vrock 

klæðning er dökk grá að lit og koparklæðning er ómeðhöndlaður kopar. Allar 

útveggjaklæðningar eru í flokki 1. Öll klæðningarefni veggja sitja á ál-undirkerfi sem fest er 

við steypta útveggi. 

Gluggar og hurðir eru ál og skulu standast kröfur slagregnsprófun ÍST EN 1027. Allt gler er 

tvöfalt einangrunargler og skal standast gr. 13.3.2. í byggingarreglugerð nr. 112/2012, hér 

eftir nefnd byggingarreglugerð. 

g. Gerð og hæð handriða  

Handrið og handlistar uppfylla kafla 6.5 í byggingarreglugerð. Handrið á lóð eru úr heitzink-

húðuðu stáli. Hæð þeirra er 1,1m, skv. gr. 6.5.4 byggingarreglugerð. Handrið stiga er 

hvítlakkað úr stáli 0,9m á hæð mælt frá tröppunefi. Á svölum eru handrið úr hertu 

öryggisgleri. Öll eru þau í 1,1 m hæð frá endanlegu yfirborði svalagólfa. 

h. Einangrun allra byggingarhluta  

Einangrun allra byggingarhluta er miðuð við gr. 13.3.2 í byggingarreglugerð. Hámark U-

gilda fyrir einstaka byggingarhluta og vegið meðaltal U-gilda útveggja verður uppfyllt. 

Undir botnplötu hússins er 100 mm plasteinangrun. Allir útveggir hússins eru einangraðir að 

utan með 150 mm steinullar-veggjaplötum. Niðurgrafnir kjallaraveggir eru einangraðir með 

125 mm plasteinangrun. Þök hússins eru einangruð í einu lagi af PU einangrun með 150 mm 
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þykk. Halli er mótaður í steypta þakplötu og skal vera að lágmarki 1:40. Þök eru skv. gr. 

10.5.4 í byggingarreglugerð um regnvörn og lágmarkshalla. Einangrun skal þola 300 kpa 

skv. staðli ISO 844, ss 169543.  

 

U-gildi einstakra byggingarhluta: 

Heitt þak: 0,2 W/m2K 

Útveggir: 0,36 W/m2K 

Útveggur undir jörð: 0,29 W/ m2K 

Gólf á fyllingu m. gólfhita: 0,25 W/m2K 

Gluggar: 1,2 W/m2K 

Hurðir: 1,2 W/m2K 

i. Gerð innveggja, innihurða o.fl. 

Brunahólfun milli íbúðar og miðstöðvar er EI-60 með EI 30-CS hurðum. 

Hæðarskil standast kröfur ÍST 45 fyrir hámarksgildi vegins högghljóðstigs. 

Léttir veggir innan húss verða tvenns konar. Annars vegar blikkstoðaveggir, einangraðir og 

klæddir með tvöföldu lagi af gifsplötum og hins vegar hlaðnir úr gifstrefja hleðslusteinum 

og múraðir, sem stúka af votrými og lagnaveggi.  

Allar loft og veggjaklæðningar innanhúss eru í flokki 1, gólfefni eru í flokki A1.  

j. Kerfisloft innan byggingar 

Öll kerfisloft innan byggingar eru í flokki 1 skv. gr. 9.6.8 í byggingarreglugerð 

k. Lagnaleiðir, upphitun, loftræsing o.fl. 

Hitakerfi byggingar samanstendur af ofnakerfi, gólfhitakerfi og loftræstingu. 

Hita og neysluvatnslagnir liggja frá inntaksrými í kjallara og ferðast í kerfisloftum að 

lagnaveggjum. Þaðan eru lagnir lagðar í léttum veggjum að aftöppunarstoðum. 

Vélræn loftræsing þjónustar allt húsið sem og náttúruleg loftræsting. Sjálfstætt hitaþolið 

útsogskerfi er frá eldhúsi á 1. hæð. 

l. Brunavarnir, flóttaleiðir o.fl. 

Bygging er í notkunarflokki 2 og skiptist í fimm brunahólf með EI-60 veggjum og EI 30-CS 

hurðum annars vegar. Hins vegar brunahólfun tæknirýmis, tölvurými og bílgeymslu er með 

EI-90 veggjum og EI 60-CS hurðum. Burðavirki byggingar er staðsteypt járnbent 

steinsteypa. Brunamótstaða aðalburðarvirkis er R 90 en burðarvirki svala R60. Viðurkennt 

brunaviðvörunarkerfi er í öllu húsinu skv. ÍST EN 43 og reglum Mannvirkjastofnunar. 

Reyklosunarbúnaður tengist stjórnkerfi. Stjórntafla viðvörunarkerfis er í tæknirými í 
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kjallara. Handslökkvitæki eru samkvæmt ÍST EN 3. Loftræsti-, hita og neysluvatnskerfi er 

hannað 

þannig að það rýri ekki brunahólfun byggingarinnar. Þétta skal göt þar sem lagnir rjúfa 

brunahólf með brunaþéttingum. Flóttaleiðir í byggingu eru gerðar á þann hátt að minnstar 

líkur eru á að fólk lokist inni í eldsvoða og göngulengd er samkvæmt skv. gr. 9.5.6 í 

byggingarreglugerð. Allar flóttaleiðir í 

mannvirki eru með nægjanlega lýsingu þannig að notkun þeirra sér greið. Merkingar 

flóttaleiða vísa leið að útgönguhurðum sem allar opnast í flóttaátt og eru merktar með 

upplýstum merkingum sem tengdar eru varaaflgjafa. Góð aðkoma slökkviliðs að húsinu er 

frá öllum hliðum þess. 

m. Hljóðvistarkröfur 

Uppfyllt eru öll skilyrði sem við eiga um hljóðvist hússins í reglugerð um hávaða nr. 

724/2008 og ákvæði ÍST-45:2016.  

n. Innbrotaviðvörun, brunaviðvörunarkerfum, reyklosun o.fl.  

sjá lið I. 

o. Allur tæknibúnaður s.s. lyftur o.fl. 

Í húsinu er ein lyfta. Stærð er að innanmáli 1,4 m x 1,1 m hún uppfyllir algilda hönnun, ekki 

er þörf á lyftu sem tekur sjúkrabörur þar sem allar flóttaleiðir eru greiðfærar. 

Aðalinngangsdyr eru rafstýrðar og opnast 

með hreyfiskynjurum.  

p. Atriði er varða aðgengi og algilda hönnun  

Aðgengi að húsinu er þrepalaust. Allar gönguleiðir og bílastæði hreyfihamlaðra eru sjóbrædd 

skv. byggingarreglugerð. Öll salerni, gangar, dyr, lyftur og önnur rými innandyra uppfylla 

kröfur kafla 7.1 í byggingarreglugerð. 

q. Frágangur lóðar  

Bílastæði og akbrautir inn á lóð byggingar er með malbikað slitlag. Þar eru 25 bílastæði, þar 

af fjögur sér merkt fyrir hreyfihamlaða. Gangstígur og torg umkverfis hús verður hellulagt. 

Timburpallur er á lóð sem gengt er á út frá kjallara. stoðveggir innan lóðar eru staðsteyptir 

járnbentir. Gasbrekka er við suðurhlið hússins sem mótuð er svo fólk geti með góðu móti 

setið í henni. Öll önnur svæði innan lóðar sem ekki eru skipulögð skulu látin ósnert þar sem 

lóðin er þakin gróðri vöxnu hrauni. Snjóbræðsla er í öllum gönguleiðum og bílastæðum fyrir 

hreyfihamlaða.  
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r. Meðhöndlun sorps  

Sorpgeymsla er í kjallara sem er hægt að þjónusta utanfrá um ramp, einnig er gengt inn í 

sorpgeymslu frá bílgeymslu. Sorpgeymsla er hönnuð svo öll flokkun sorps sé möguleg sem 

og auðvelt sé að þrífa hana.  

s. Allar sértækar aðgerðir 

Á ekki við. 

 

15.3 Skráningartafla  

Höfundur fyllti út skráningartöflu sem er sniðmát sem hægt er að nálgast á vef 

mannvirkjastofnunar. Skráningartöflur geta verið flókna ef um flókna byggingu er að ræða, 

til dæmis fjölbýlishús en skráningartaflan fyrir þjóðgarðsmiðstöðina var nokkuð einföld í 

framkvæmd og unnin í fullu samráði við Þormóð Sveinsson leiðbeinanda. Í töfluna eru 

skráðar stærðir allra rýma byggingar, eignatengingar og aðrar grundvallarupplýsingar. 

Samkvæm gildandi byggingarreglugerð er það krafa að skila inn skráningartöflu sem 

fylgiskjali með aðaluppdráttum, oft bæði útprentuð og á rafrænu formi. Skráningartaflan er 

byggð upp með það í huga að fá fram þau atriði sem skipta mestu máli fyrir skráningu 

byggingarinnar. Gert er ráð fyrir að upplýsingar töflunnar leiði til vinnusparnaðar við gerð 

eignaskiptayfirlýsinga og að skráðar birtar stærðir mannvirkja komi í veg fyrir rugling sem 

getur orðið varðandi sölustærðir eigna. Skráningartöflu má sjá nánar í viðauka D.  

 

15.4 Fylgiskjöl 

Þegar aðaluppdráttum er skilað inn til byggingarfulltrúa þarf að fylla út ákveðin form 

fylgiskjala, skráningartaflan er eitt þeirra fylgiskjala. Höfundur fyllti úr umsóknareyðublað 

byggingarleyfis og gátlista sem fylgja skal aðaluppdráttum. Byggingarfulltrúi getur kallað 

eftir nánari fylgiskjölum líkt og lóðaruppdrátt, hæðarblaði, starfsleyfisskyld atvinnu-

starfsemi o.fl. Höfundur lætur þau gögn sem hann skilar inn þó næg þar sem um 

skólaverkefni er um að ræða. Fylgiskjöl má sjá nánar í viðauka B.  
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15.5 Teikningaskrá 

Höfundur gerði skilmerkilega teikningaskrá sem er nauðsynleg til að halda utan um skipulag 

allra teikninga sem viðkoma byggingu. Á teikningaskrá koma fram númer teikningar, heiti 

teikningar, mælikvarði, blaðstæð, útgáfa teikningar og þær útgáfur sem eru í gildi. Einnig 

eru dálkar sem taka á breytingum á teikningum ef þær verða. Þetta er mikilvægt að hafa á 

teikningaskrá en þá er hægt að halda utan um allar þær breytingar sem gerðar hafa verið og 

sýnt að ávallt sé verið að vinna eftir þeirri teikningu sem er í gildi. Teikningaskrá fylgir 

teiknisetti og er hún ein af fremstu síðum í viðauka D.   

 

16 Séruppdrættir og verkteikningar 

Í þessum fasa færist verkefnið alltaf nær því er vera fullhannað og tilbúið til að geta hafið 

framkvæmdir. Séruppdrættir og verkteikningar eru teikningar þar sem teikningarnar eru 

teknar og stækkaðar upp og teiknaðar af meiri nákvæmni en aðaluppdrættirnir. Yfirleitt er 

sú regla að þær teikningar sem eru í stærri mælikvarða gilda framar þeim sem eru í minni 

mælikvarða. Allar teikningar sem tilheyra séruppdráttum og verkteikningum er að finna í 

viðauka D 

 

16.1 Verkteikningar 

Verkteikningar flokkar höfundur í þessu verkefni þær teikningar sem eru í mælikvarðanum 

1:50. Í þessum teikningaflokk eru grunnmundir og þar með talið þakhallaplan , snið og 

ásýndir.   

 

16.2 Hlutateikningar 

Hlutateikningar flokkar höfundur í þessu verkefni allar teikningar sem eru í mælikvarðanum 

1:20, 1:10 og 1:5. Undir þessum flokk eru hlutateikningar líkt og gluggayfirlit, 

stigateikningar, innréttingar, rýmismyndir, smíðateikningar léttra svala o.fl.  

 

16.3 Deiliteikningar 

Deilitekningar af ákveðnum byggingarhlutum eru í mælikvarðanum 1:5. Í þessum 

teikningaflokki eru allar tæknilegar útfærslur á öllu sem viðkemur arkitektateikningum. Þá 
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má til dæmi nefna ísetning glugga, einangrun byggingahluta, klæðningarkerfi, vatnsþéttingar 

og margt fleira.  

 

16.4 Fylgiskjöl 

Fylgiskjöl sem fylgja sérteikningum í þessu verkefni er til dæmis vinnustaðateikning í 

mælikvarðanum 1:200 sjá má vinnustaðateikningu nánar í viðauka D. Einnig eru gögn eins 

og gátlisti vegna séruppdrátta sem gefin eru út af byggingarfulltrúa. Þennan gátlista fyllti 

höfundur út og er hægt að sjá hann nánar í viðauka B. Teikningaskrá er einnig fylgiskjal 

séruppdrátta sem má einnig sjá í viðauka D. Byggingafulltrúi getur svo alltaf krafist annarra 

gagna sem hann telur nauðsynleg hverju sinni.  

 

17 Útboðsgögn 

Höfundur setur sig í stöðu ráðgjafa sem á að sjá um að útbúa útboðsgögn svo hægt sé að 

bjóða út framkvæmdina og verkkaupi geti fengið verktaka til að vinna fyrir sig verkið án 

þess að upp komi alvarleg ágreiningsmál. Höfundur ákvað að útboðsform sé almennt útboð 

og að það henti framkvæmd af þessu tagi sem best. Það sem útboðspakki inniheldur er 

magnskrá, útboðsskilmálar, verlýsingar, kostnaðaráætlun, auglýsing og samningar milli 

verkkaupa og verktaka. Öll útboðsgögnin má sjá í heild sinni í viðauka A. 

 

17.1 Magnskrá 

Þegar hafist er handa við að útbúa útboðsgögn er besti verkferillinn að byrja á því að gera 

magnskrá. Við gerð magnskrár byrjaði höfundur að ákveða þá verkþætti sem hann ætlaði að 

skrifa verlýsingar um og gera sér grein fyrir hvað sé innifalið í hverjum verkþætti og hversu 

ítarlega höfundur ætlar að sundurliða verkþættina. Höfundur ákvað að fara ákveðinn 

milliveg og framkvæma magnskrá eins og hann myndi vilja fá hana í hendurnar sem 

verkkaupi. Þegar allir verkliðir hafa verið ákveðnir hefst magntaka hvers og eins verkþáttar 

sem er með tilkomu Revits nokkuð auðvelt en þar er hægt að kalla út Revit samtölur á magni 

af ákveðnum byggingarefnum ef vandað er til verka við uppsetningu á þrívíddarmódeli við 

upphaf verks. 
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17.2 Útboðsskilmálar og verklýsingar 

Útboðsskilmálar er fyrsti kaflinn í útboðspakkanum. Útboðsskilmálar snúa eingöngu að 

útboði framkvæmdar og sjá til þess að útboð sé í samræmi við öll lög og reglur. ÍST 30 er 

staðall sem myndar ákveðin drög að skilmálum. Vandaður útboðsskilmáli getur komið í veg 

fyrir að upp komi vandamál eða erjur milli verkkaupa og verktaka á verktíma. Verkkaupi 

getur með útboðsgögnum í raun valið sér traustan verktaka sem hefur unnið svipuð verk með 

góða reynslu og er með því að tryggja sýna hagsmuni. Í útboðsskilmálum er tekið á flestum 

vafaatriðum sem geta komið upp á verktíma og það útskýrt greinilega hvernig þau verði 

leyst. Þana er verktakinn einnig að gera sér fyllilega grein fyrir skildum sýnum við 

verkframkvæmdina þegar hann bíður í verkið. Útboðsskilmáli í verkefninu er útbúinn eins 

og verkkaupi sér að bjóða út allt verkið í heild sinni. 

Verlýsingarnar lýsa svo hvernig á að framkvæma hvern verklið og gilda verklýsingar 

umfram það sem kemur fram á verkteikningum. Í verklýsingum er lýst öllum frágangi á 

verklagi og hvernig verkliðurinn skal framkvæmdur ásamt því hvaða staðla og kröfur 

byggingarefni og verklag þarf að uppfylla. Höfundur reyndi eins og hægt var að finna sér 

verlýsingar sem eiga við bygginguna og þeim þá breytt til að samræma verklýsingu og 

teikningar. Hönnuður þurfti hins vegar að semja ákveðinn hluta verlýsinganna frá grunni 

sem hann treysti sér til vegna verklegrar reynslu sem hann býr yfir. Í verkefninu var valkvætt 

hvort hönnuður vildi gera verklýsingar fyrir innanhús frágang eða utanhúss frágang, eða 

kafla 5 eða 7 í útboðsgögnum. Hönnuður ákvað að taka fyrir kafla 7 og einnig kafla 1 sem 

er annars vegar utanhúss frágangur og hins vegar aðstöðusköpun og jarðvinna.  

 

17.3 Kostnaðaráætlun 

Kostnaðaráætlun var ekki mikil vinna fyrir höfund þar sem búið var að vinna ítarlega 

kostnaðaráætlun í forhönnunar fasanum og hún uppfærð jafnóðum og verkið þróaðist. Því 

voru einungis nokkur verð sem þurfti að fá í viðbót frá framleiðanda eða byrgja. Eftir það 

var kostnaðaráætlunin nánast klár til útboðsgagna. Hún er framkvæmd fyrir verkkaupa svo 

hann geti gert sér grein fyrir hvað verkið eigi að kosta og þegar verkið er boðið út er hægt 

að sjá hvort tilboðstölur verktaka séu yfir eða undir áætluðum kostnaði.  
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17.4 Verksamningar og verktrygging  

Nauðsynlegt er við gerð útboðsgagna að þau innihaldi samninga milli verkkaupa og 

verktaka. Verksamningar þurfa að vera samkvæmt ÍST 30 og lögum um útboð verka. 

Samningar eru gerðir til að tryggja hagsmuni bæði verkkaupa og verktaka. Einnig svo að 

báðir aðilar standist það sem af þeim er ætlast í verkinu. Verktrygging er gerð svo verkkaupi 

sér tryggður ef verktaki stendur ekki við skyldur sýnar. Þá er ákveðin upphæð til staðar sem 

er lögð inn á lokaðan reikning og er oft 10 % af heildartilboðsupphæð. Verkkaupinn getur 

sótt þessa upphæð samkvæmt þeim skilmálum sem verktrygging inniheldur. Höfundur 

ákvað að verktaki þurfi að skila inn tryggingu sem er 10 % af heildartilboðsupphæð og eftir 

að verktaki skilar verkinu fullkláruðu verður eftir 4 % af þessari upphæð í eitt ár til að tryggja 

verkkaupa enn frekar. Eftir að verkið er fullklárað og því verið skilað getur oft komið í ljós 

leyndir gallar.  

17.5 Auglýsing  

Hönnuður tekur einnig að sér að útbúa auglýsingu um útboð verksins og auglýsa það 

samkvæmt lögum og reglum. Auglýsing lýsir verkinu í grófum dráttum þá helst nafni 

verkkaupa , hvert verkið er, stærð og umfang verksins ásamt því hvar og hvenær útboðsgögn 

eru afhent og hver skilafrestur tilboða er. Höfundur setur auglýsingu í Fréttablaðið og á 

almennar vefsíður og verða útboðsgögnin svo afhent 3-5 dögum eftir að auglýsing hefur 

verið birt.  

 

18 Teiknistofan  

Í byrjun verkefnis stofnaði höfundur teiknistofu sem heitir HHönnun. Þetta er gert svo að 

nemendur fái betri innsýn í það hvernig er að vinna á teiknistofu og hvernig verkefni eru 

framkvæmd í veruleikanum. Með stofnun stofunnar er ýmislegt sem höfundur þarf því að 

sinna sem snýr ekki bara beint að teikni og hönnunarvinnu verkefnisins. Þá þarf höfundur að 

byrja að gera samninga sem gerðir eru milli teiknistofu og verkkaupa, halda utan um allar 

tímaskráningar og dagsskýrslur, halda reglulega hönnunarfundi og halda utan um og 

skrásetja allar fundargerðir ásamt því að senda út reikninga jafn óðum eftir framvindu 

verkefnisins. 



36 

18.1 Samningar  

Hönnuður gerir verksamning milli verkkaupa og hönnuðar. Þessi samningur tekur á ábyrgð 

og hlutverki hönnuðar. Einnig er í þessum samningi samið um heildartilboðsverð. Gr 4.1.1 

byggingarreglugerð 112/2012 tekur á þessum málum og hér er stutt yfirferð yfir það sem 

stendur:  “Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé 

faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um 

mannvirki og reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum 

hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir 

skulu árita uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína.”   

Eftir að samningur hefur verið undirritaður getur hönnun verkefnis hafist að fullum krafti. 

Samninginn í heild sinni útfylltan og undirritaðan má sjá í viðauka B. 

18.2 Tímaskráningar og dagsskýrslur 

Innifalið í rekstri á teiknistofunni HHönnun er að halda utan um allar tímaskráningar og 

dagskýrslur svo hægt sé að gera grein fyrir tímunum sem fara í verkið. Tímafjöldinn kemur 

svo fram á reikningum sem HHönnun sendir út til verkkaupa. Ef upp koma einhverjar 

athugasemdir frá verkkaupa um tímafjölda er hægt að gera vel grein fyrir tímunum sem hafa 

farið í verkefnið. Tímaskráningar og dagskýrslur eru unnar í sniðmáta í Excel skilgreinilega 

sett upp og samtala heildartímafjölda kemur fram á safnblaði. Öll skjöl sem snúa að 

tímaskráningum og dagskýrslum má sjá nánar í viðauka B 

18.3 Fundargerðir  

Höfundur hitti leiðbeinendur á hönnunarfundum reglulega á önninni. Höfundur kom vel 

undirbúinn fyrir hvern hönnunarfund með upplistuð þau mál sem ætti að taka fyrir á hverjum 

fundi svo hann gæti fengið sem mest út úr hverjum fundir fyrir sig. Fundir með 

leiðbeinendum voru mjög mikilvægir í hönnunarferlinu. Upp komu ýmis vandamál á 

hönnunartímanum sem leyst voru jafn óðum með góðum leiðbeiningum leiðbeinenda. Allar 

fundargerðir voru skjalfestar með sniðmáta sem hönnuður útbjóð í upphaf verkefnis. 

Skjölum fundargerða skráir höfundur þá sem sitja fundinn, dagsetningu og tíma, þau atriði 

listuð upp sem tekin voru fyrir á fundi og að lokum útkoma fundar. Mikilvægt var að halda 

utan um allar fundargerðir þar sem hægt var að fara yfir útkomur funda yfir önnina og hægt 

að ganga úr skugga um að þau vanamál sem leyst voru á fundum skili sér í hönnuninni. Sjá 

má nánar allar fundargerðir í viðauka B  
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18.4 Reikningar 

Hluti af rekstri teiknistofunnar er að senda út reikninga. Höfundur sendir út reikninga 

mánaðarlega þar sem gert er grein fyrir þeim tímum sem farið hafa í hönnun. Reikningar eru 

stílaðir á verkkaupann Snæfellsbæ og þarf verkkaupi samkvæmt skilmálum í útboðsgögnum 

að vera samþykktur af eftirlitsmanni verkkaupa og reikningar greiddir í síðasta lagi 15 

dögum eftir dagsetningu þeirra. Allt bókhald sem fylgir reikningum má sjá nánar í viðauka 

B. 

18.5 Hönnunaráætlun 

Við upphaf verksins gerði höfundur stofunnar ítarlega hönnunaráætlun. Þessi áætlun var 

gerð til að skipuleggja vel þann tíma sem nota skal í verkið. Í áætlun er áætlaður tími fyrir 

hvern fasa hönnunarferlisins fyrir sig og nýttist hönnuði vel til að ljúka verkinu á tilsettum 

tíma.  

19 Samantekt og niðurstöður 

Frumhönnun byggingar og þau gögn sem fylgdu samkeppnistillögu eru sköpunar verk og 

eign Einars Ólafssonar arkitekts. Tillaga byggingar er úr hönnunarsamkeppni sem haldin var 

árið 2006 þar sem átti að hanna tillögu að þjóðgarðsmiðstöð á hellissandi.  

Breytingar hafa orðið á byggingarreglugerð frá þeim tíma sem tillaga var hönnuð og var 

því ljós að breyta þyrfti að hluta upprunalegri hönnun byggingar. Byggingu var breytt og 

hún aðlöguð að gildandi byggingarreglugerð nr. 112 / 2012 en reyndi höfundur eftir fremsta 

megni að halda í upprunalegan arkitektúr hennar. 

Vegna óhefðbundinnar hönnunar á byggingu komu upp ýmis vandamál sem þurfti að 

leysa með vel útfærðum hönnunarlausnum í samráði við leiðbeinendur. Helstu breytingar 

sem gerðar voru á byggingunni voru eftirfarandi. Stækkun flatarmáls byggingar til að koma 

fyrir lyftu, tæknirými og sorpgeymslu. Stiga og tveimur flóttasvölum var bætt við til að 

uppfylla kröfur um flóttaleiðir. Útgönguhurðum var einnig bætt við vegna flóttaleiða. Einnig 

var innra skipulagi breytt til þess að uppfylla bæði kröfur verkkaupa og kröfur gildandi 

byggingarreglugerðar. Gluggasetningu var breytt lítillega ásamt glerþaki yfir mótökurými til 

að uppfylla kröfur sem gerðar eru til burðarþols. Einnig voru smávægilegar breytingar gerðar 

á uppbyggingu burðarvirkis sem sjá má nánar í hönnunarferlinu en ekki þörf að taka það 

nánar fram í samantekt þessari.  
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Niðurstöður verkefnisins eru samkvæmt þeim markmiðum sem höfundur setti sér í 

upphafi. Þær voru að fullhanna byggingu og fara með hana í gegnum hönnunarferlið sem 

kennt er markvist í byggingarfræðinni og nýta þá fagþekkingu sem hann hefur öðlast í öllum 

þeim verkefnum sem hann hefur þurft að leysa í byggingarfræðináminu. Í hönnunarferlinu 

komu upp mörg krefjandi verkefni þar sem um frekar óhefðbundna byggingu er um að ræða. 

Vandamál sem upp komu í verkefninu voru krefjandi en tókst höfundi að leysa þau með 

góðri leiðsögn leiðbeinenda. Megin markmið höfundar var að aðlaga byggingu að gildandi 

byggingarreglugerð og þeim kröfum sem gerðar eru til opinberra bygginga en halda í 

upprunalegan arkitektúr eftir fremsta megni. Höfundur telur verkefnið hafa verið leyst 

farsællega sem endurspeglast í þeim vinnustundum sem fóru í að vinna verkið.  

Þá hefur höfundur einnig hlotið þekkingu á hönnunarlausnum sem voru honum ekki 

kunnugar áður en hann vann verkefnið. Þessi þekking kemur til með að nýtast höfundi við 

að leysa sambærilegar hönnunarlausnir þegar hann kemur til með að starfa á vinnumarkaði 

sem löggiltur byggingafræðingur. 

Í heild sinni var verkefnið mikil áskorun fyrir höfund ef stærð og umfang verkefnisins 

er miðað við tilsettan tíma til að ljúka verkefninu, sem var knappur. En sú reynsla kemur til 

með að nýtast á vinnumarkaði byggingariðnaðarins þar sem stórum verkefnum þarf oft að 

ljúka á tilsettum tíma með tilheyrandi álagi. 
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0 ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 

HHönnun óskar eftir tilboðum í verkið þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi fyrir hönd 

Snæfellsbæjar. Verkið felst í að fullklára þá verkliði sem boðnir eru út og gerð 

er skil á þeim í útboðsgögnum. Verkið skal vinnast á árunum 2018 - 2020. 

Verkið skal framkvæmt samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum þeim 

gögnum sem þar er vísað í. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð, þ.e. útboð þegar 

ótilteknum fjölda er með auglýsingu gefinn kostur á að gera tilboð eins og lýst 

er í grein 2.1.1 í ÍST 30:2012. 

 

Útboðsyfirlit: 

- Afhending útboðsgagna  14. desember 2018, kl.13:00 

- Kynningarfundur   15. desember 2018 sjá nánar í kafla 0.1.5 

- Vettvangsskoðun   17. desember 2018, kl. 13:00 sjá kafla 0.1.5 

- Opnun tilboða   18. janúar 2019, kl. 13:00 sjá kafla 0.4.5 

- Opnunarstaður tilboða  Háskólinn í Reykjavík, Menntavegi 1 , 101 Rvk.  

- Verkbyrjun    1. mars 2019 sjá nánar í kafla 0.1.7 

- Verklok    1. ágúst 2020 sjá nánar í kafla 0.1.7 

 

0.1.3 UPPLÝSINGAR UM BJÓÐENDUR 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar 

skulu, sé þess óskað, láta í té eftirtaldar upplýsingar. Farið verður með þessar 

upplýsingar sem trúnaðarmál. 

 Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlí 

byrjun hvers árs þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar 
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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 öllum 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 byggingarstjóra og upplýsingar um hann. 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu 

yfirmanna og nafn þess starfsmanns sem ber ábyrgð á og annast 

upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

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

 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum 

verkum. 

Bjóðendum verður vísað frá ef fram koma eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum: 

 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 Bjóðandi hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að 

framkvæma verkið. 

 Viðskiptasaga bjóðanda þykir vafasöm. 

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. 
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0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Verkstaður er við Sandahraun 5, 360 Hellissandi. Verkið felst í að reisa 

þjóðgarðsmiðstöð sem þjónar bæði almenningi og starfsfólki. Húsið er flokkað 

sem samkomu og atvinnuhúsnæði. Húsið er steinsteypt á þremur hæðum. 

Burðarvirki byggingar er úr járnbentri staðsteypu þar með talið sökklar, 

útveggir, hæðarskil og þakvirki. Útveggir eru klæddir með sementstrefjaplötum 

sem festast á undirkerfi sem er úr áli. Hluti útveggjaklæðningar er einnig læst 

koparklæðning. Gluggar eru álgluggakerfi og eru ákveðnir gluggafletir 

byggingar stórir. Þök eru tvenns konar og annars vegar viðsnúið þak með torfi 

og hinsvegar þakgluggakerfi. Heildarstærð byggingar er 889 m² sem skiptist 

upp í kjallara 180 m²  , 1. hæð 346 m²  og 2. hæð 397 m².   

 Verkið skal vinna samkvæmt teikningum, útboðs og verklýsingum frá 

HHönnun sem og 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 fullkláruðu í samræmi við ákvæði útboðsgagna 

til verkkaupa þann 1. ágúst 2020. 

 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR - VETTVANGSSKOÐUN 

Bjóðendur eru hvattir til að kynna sér aðstæður og staðhætti á byggingastað. 

Haldin verður vettvangsskoðun þann 17. desember 2018 kl 13:00 við 

Sandahraun 5, 360 Hellissandi. Og er athygli vakin á því að einungis er gert 

ráð fyrir að verkstaðurinn sé sýndur þennan dag og eru bjóðendur hvattir til að 

mæta og kynna sér aðstæður. Þá verður ekki haldinn sérstakur 

kynningarfundur. 

 

0.1.6 VERKSAMNINGUR - VERKÁÆTLUN 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst 

verksamningur kominn á við undirskrift hans. Verktaki útboðsins er 

byggingastjóri verkefnisins 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. Í 
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upphafi verks skal verktaki gera 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. 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI 

Verktaki getur áætlað að hefja framkvæmdir eigi síðar en 1. mars 2019, eða 

þegar komið er formlegt samþykki töku tilboðs. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. ágúst 2020. 

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

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða 

verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA 

0.2.1 VERKKAUPI 

Verkkaupi:   Snæfellsbær kt. 510694-2449  

Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær 

Sími: 5996200  

Netfang: snb@snb.is 

 

 

Umsjón:  Viggó Magnússon, byggingarfræðingur 

Sími 898-8557 

Netfang: vm@ru.is 

 

 

 

mailto:snb@snb.is
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0.2.2 RÁÐGJAFAR 

 

Hönnuðir:   

Hákon Barðason, byggingafræðinemi 

Sími: 6614604 

Netfang: hakon15@ru.is 

Einar Ólafsson, arkitekt 

Arkiteo  

Netfang: eo@arkiteo.is 

 

Verkfræðihönnun 

og leiðbeinendur: 

Eyþór Rafn Þórhallsson, verkfræðingur 

Netfang: eythor@ru.is  

Karl Hákon Karlsson, tæknifræðingur / lagnahönnuður  

Netfang: karlhakon@ru.is 

Þormóður Sveinsson, arkitekt 

Netfang: ths@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason, byggingafræðingur 

Netfang: helgigb@ru.is 

 

0.2.3 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 4.1. 

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

stjórnvöldum samkvæmt lögum eða reglugerðum. 

 

 

 

 

mailto:hakon15@ru.is
mailto:eo@arkiteo.is
mailto:karlhakon@ru.is
mailto:ths@ru.is
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a. Útboðslýsing þessi dags. desember 2018  

b. Verklýsing þessi dags. desember 2018 

c. Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá) 

d. Tilboðsblað og (leiðrétt) tilboðsskrá 

e. ÍST 30, 6. útgáfa 2012. 

f. Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993  

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

0.3.2 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, Viggó Magnússon vm@ru.is, skriflega fyrirspurn eigi 

síðar en 6 virkum dögum fyrir opnunardag tilboða. Svarbréf verður sent öllum 

væntanlegum bjóðendum og telst það þá hluti útboðsgagnanna. 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 

Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4.4 í ÍST 30:2012. 

Verktaki fær til afnota, án endurgjalds, 3 sett í fullri stærð af uppdráttum 

hönnuða, sérteikningum og verklýsingum. Aðalverktaki ber ábyrgð á að 

undirverktakar kynni sér öll útboðsgögn. 

0.3.4 LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 

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

og reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög og reglugerðir og 

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

eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

 Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
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 Reglugerð um raforkuvirki. 

 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

 Lögreglusamþykktir. 

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Reglur Landssíma Íslands. 

 Reglur Löggildingarstofu. 

 Reglur Pósts og síma varðandi jarðvinnuframkvæmdir. 

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

 Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

sem við eiga hverju sinni. 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012 og í grein 84/2007 að 

því er varðar bann við gerviverktöku. 

0.3.6 FRÁVIK FRÁ STÖÐLUM 

Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

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

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er – eða hafna öllum 

tilboðum. 

 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

 Aðaltilboð 

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

 

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

þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að 
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innifela kostnað við þá í öðrum liðum. Að lokum skal færa niðurstöðutölur á 

tilboðsblað (form tilboðsblaðs E-04, er aftast í þessum útboðsgögnum). 

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

tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

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

eru reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar 

sem það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum 

forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram 

kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) 

skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

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

viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, 

flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber 

gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleyfar o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

Tilboðsupphæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 

einingarverða. Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum 

sem um hann gilda á hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera 

með virðisaukaskatti. 

Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

 Frávikstilboð 

Til viðbótar við aðaltilboð er einnig heimilt, með frávikstilboði, að gera tilboð í 

aðra tilhögun verksins. Frávikstilboði skal nákvæmlega lýst með verklýsingu og 

teikningum ef nauðsyn krefur. Tilboðsblað fyrir frávikstilboð skal rækilega merkt 

sem slíkt og skal það vera á sama formi og aðaltilboðið. Á tilboðsblaði 

frávikstilboðs skal koma fram heildarupphæð frávikstilboðs en heimilt er að telja 

eingöngu upp þá verkliði sem boðnir eru með fráviki ásamt upphæðum þeirra. 

Þess skal getið á tilboðsblaði aðaltilboðs hvort aðaltilboði fylgi frávikstilboð. 

Rafrænn lykill sem fylgir gögnum þessum inniheldur tilboðsgögn og tilboðsskrá 

sem ætluð er til hagræðis fyrir bjóðendur. Verkkaupi tekur ekki ábyrgð á 

innihaldi lykilsins. Ef bjóðendur verða varir við misræmi ber þeim að tilkynna 

það verkkaupa og gildir þá tilboðsskráin í útboðsgögnunum sé annað ekki 

ákveðið. Bjóðendum er skylt að skila tilboðsskrá útfylltri á pappír, að öðrum 

kosti telst tilboðið ógilt. 
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0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Verktaki þarf einungis að skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

 

Snæfellsbær  

Þjóðgarðsmiðstöð, 360 Hellissandi, 2018 

Útboð nr. 001-2018 

Tilboð 

Nafn bjóðanda 

 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 

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

Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 

Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1, 101 

Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 18. janúar 2019, kl. 12:00 og verða þau 

opnuð þar skv. ÍST 30:2012 í viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir að vera 

viðstaddir. 

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

tilboðunum verða ekki opnuð. Þó verða þau tilboð opnuð sem borist hafa með 

símbréfi á opnunarstað tilboða áður en skilafrestur er runnin út, enda hafi gögn, 

sem fylgja eiga tilboði, verið póstlögð með ábyrgðarsendingu a.m.k. degi áður 

en opnun tilboða fer fram. 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30:2012. 

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, 
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gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða 

beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. 

Hafi bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána 

kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. 

Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda 

gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að óútfylltir liðir 

teljist innifaldir í öðrum liðum. 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 

Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og 

við á hverju sinni: 

 Byggingarleyfisgjald. 

 Gatnagerðargjald. 

 Holræsagjald. 

 Heimtaugargjald rafveitu. 

 Heimæðargjald hitaveitu. 

 Heimæðargjald vatnsveitu. 

 Mælingargjald. 

 Skipulagsgjald. 

 Brunabótamatsgjald. 

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

30:2012. 

 Kostnað við hönnun og eftirlit. 

 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

 Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 

 Vinnurafmagn og kalt vatn - samræma við texta í grein 0.7.3. 
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0.5.2 EFNI, TÆKI OG BÚNAÐUR SEM VERKKAUPI LEGGUR TIL 

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

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU - AUKAVERK 

Komi til aukaverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30. Verði 

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

verktaki býður í tilboði sínu. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar og ekki verður 

greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við 

hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað, svo sem allar 

samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, 

álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir 

liðir verða teknir með í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó 

án þess að þeir komi til greiðslu nema um það verði samið vegna aukavinnu 

sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. Álag verktaka fyrir umsjón með 

aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um að láta vinna eða 

kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, 

meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 

tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu. Verktaka er óheimilt að vinna 

aukaverk nema með skriflegu leyfi verkkaupa eða umsjónarmanns verkkaupa. 

Aðilar skulu leitast við að semja um greiðslufyrirkomulag áður en aukaverk 

hefst. Taki verktaki það ekki fram að aukaverk seinki verktíma við samþykkis 

þess, telst það ekki valda neinum töfum á verkinu. 

0.5.4 FRESTIR - TAFABÆTUR (DAGSEKTIR) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 0.1.7, 

Framkvæmdatími. 

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

lokaúttekt geti farið fram skal verktaki greiða verkkaupa kr. 150.000, í 

tafabætur. Þó skal hámark févíta vera sem svarar 10 milljónum króna. 

Innheimtu tafabóta til þeirra komi verður hagað þannig, að upphæðin verður 

dregin frá reikningum. Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá 

skal hann strax skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni 

réttmæti framlengingarinnar, sbr. ÍST 30:2012. 
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0.5.5 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 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. 

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. 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Engar verðbætur eru greiddar fyrir verkið. 

0.5.7 MAGNBREYTINGAR 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í 

einstökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Verktaki 

skal ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt fyrr enn eftirlitsaðili hefur heimilað 

að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Einingarverð skal gilda óbreytt 

þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna verktegund verði 

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

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

einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann 

að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til 

endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund, ákveðna verkliði 
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sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits 

til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 

 

0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30. Meðan á framkvæmd 

verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verkkaupi að hafa 

mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

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

verktaki að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en 

brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. Verktaki skal 

slysatryggja starfsmenn sína, og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu 

gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. Verktaki 

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

tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. 

0.6.2 FRAMKVÆMDATRYGGING 

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

vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 

framkvæmdatryggingu. 

Framkvæmdatrygging 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. Óheimilt er að 

lækka eða fella niður framkvæmdatryggingu nema til komi skrifleg heimild þar 

að lútandi 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 - EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 

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

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

verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar 

eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt 

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

seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 

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

tilkynna verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er 

verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. Grein 3.4.4 í ÍST 30. Ef um 

er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 

3.4.2 í ÍST 30. 

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. kafla 6.3 í ÍST 30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal því skotið til 

Héraðsdóms Vesturlands. 

 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði innan lóðamarka byggingar, og skal verktaki 

girða vinnusvæðið af samkvæmt því og eða eftir nánara samkomulagi við 

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

vinnusvæðinu, samanber grein 0.9.4 um öryggisráðstafanir. Varðandi 

umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 0.9.3. 

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 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 

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

verkfæri, sem til þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum 

og efni. Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp 

og rafmagn þar til lokatenging hefur farið fram. Frá þeim tengipunktum sem eru 

til staðar. 



Þjóðgarðsmiðstöð Útboðsskilmálar & verklýsingar Almennt útboð 

Hellissandi         2018             BF LOK1010 

 

 

60 

 

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. Múrbrot, steypuafganga og annan 

steinkenndan úrgang skal farga á samþykktan stað, sem úthlutað verður 

verktaka í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Allur sorp og urðunarkostnaður 

skal vera innifalin í verki. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Vísað er í eftirfarandi reglur sem verktaka ber að uppfylla: Hollustuhætti og 

öryggi á vinnustað í samræmi við byggingarreglugerð og lögreglusamþykkt. 

Verktaki skaffi sjálfur allar persónuhlífar til öryggis starfsmanna sinna. 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA, DAGBÓK OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1.2 í ÍST 30. Verktaki 

skal halda dagbók yfir verkið skv. ákvæðum greinar 3.3.3 í ÍST 30. Í dagbókina 

skal verktaki einnig skrá fyrirspurnir sínar og ábendingar til eftirlits, og 

umsjónarmaður verkkaupa útskýringar sínar. Getur hvor aðili um sig óskað 

undirritunar hins til staðfestingar á því að þessi skilaboð hafi komist til skila. 

Dagbókina skal færa í þríriti. Eftirlitsmaður skal fá frumrit dagbókarblaða og 

kvitta fyrir móttöku þeirra. Verktaki heldur 1. afriti en 2. afrit skal vera kyrrt í 

bókinni á vinnustað. Ef um tölvuskráða dagbók er að ræða skal setja reglur um 

skil og staðfestingu á fyrsta verkfundi. 

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

verkfundum með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir 

skulu gerðar skriflega og samþykktar af báðum aðilum. Afrit fundargerða skal 

senda fundarmönnum a.m.k. 2 dögum fyrir næsta boðaða fund. 
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0.8.2 GÆÐI VERKSINS 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30, er sérstaklega 

bent á grein 4.3.1. Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og 

fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, 

faghefðir og metnað. Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með 

þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal 

unnin af fagmönnum 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. 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á 

framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að 

bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal 

hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð. Verkkaupi gerir 

samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur 

ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostað 

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

greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

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

við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega 

að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu 

og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 
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0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 

byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má 

sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins 

samþykkis verkkaupa. Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að 

byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá viðkomandi 

byggingarfulltrúa. 

0.8.7 ÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30. Verktaki 

skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. 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 ríkisins 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 öllum eftirtöldum atriðum fullnægt: 

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

2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við 

framkvæmdina, og krafist var gagna um, hafi verið skilað. Einnig að 

öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð er gefin á hafi verið 

skilað. 

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

eiga að máli. 

5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á 

útfærslum miðað við teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo sem 

um legu lagna o.fl.). 
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Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal 

verkkaupi gefa út án tafar vottorð um úttekt, úttektargerð, og telst hann þá hafa 

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

verksins. 

Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar 

skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið 

eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru 

ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar 

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

Um dulda gallar eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er 

ábyrgur fyrir, gilda ákvæði kafla 4.4 í ÍST 30. Almennum ákvæðum um ábyrgð 

á verki er er lýst í kafla 4.5 í ÍST 30 og lögum nr. 150 20.desember 2007. Í lok 

ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara 

allt verkið. 

0.8.8 BYGGINGASTJÓRA- OG MEISTARASKIPTI 

Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu 

samþykkja að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við 

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

Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti 

þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af 

verkkaupa. Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða 

umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi 

til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
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0.10 TILBOÐSBLAÐ 
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E-01 

0.11 VERKSAMNINGSFORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMNINGUR 

ÞJÓÐGARÐSMIÐSTÖÐ, HELLISSANDI 

VERK 001-2018 

DESEMBER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI: 

SNÆFELLSBÆR 

VERKTAKI: 

NAFN VERKTAKA 

UMSJÓN: 

HHÖNNUN 
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SAMNINGSAÐILAR 

 

VERKKAUPI:       VERKTAKI: 

Nafn:__________________    Nafn:______________________ 

Heimilisfang:____________    Heimilisfang:________________ 

Póstfang:_______________    Póstfang:___________________ 

Kt.:____________________    Kt.:________________________ 

Símar:__________________    Símar:______________________ 

Fax:____________________    Fax:________________________ 

Netfang:_________________    Netfang:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsjónaraðili verkkaupa: 

Viggó Magnússon 

Sími: 800 1000  

Netfang: vm@ru.is 
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1. GREIN 

VERKEFNI OG SAMNINGSGÖGN 

 

Verktaki skal framkvæma útboðsverkið: 

 

Þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi 

 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn, sem eru hluti þessa samnings: 

 Þennan samning. 

 Útboðslýsingu (fylgiskjal A með þessum samningi). 

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðslýsingu. 

 Tilboð verktaka, dags. _____ ásamt leiðréttri tilboðsskrá (fylgiskjal B). 

 Bréf verkkaupa um staðfestingu á töku tilboðs, dags. _____ (fylgiskjal C). 

 Framkvæmdatryggingu útgefinni af ______________________, dags. ______ að 

upphæð kr. ______________ (fylgiskjal D). 

 Verkáætlun dags. _________ (fylgiskjal E). 

 #(Önnur bréf og yfirlýsing)#. 

 

 

 

2. GREIN 

SAMNINGSUPPHÆÐ 

 

Samningsupphæð samkvæmt tilboði verktaka, með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðslýsingar er (fylgiskjal B): 

kr. __________________________ með VSK 

 

skrifað ______________________________________________________ 

00/100 
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3. GREIN 

DAGSETNINGAR 

Verktaki hefur hafið framkvæmdir við verkið og skal verkinu vera að fullu lokið 1. ágúst 2020. 

 

 

4. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

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

 

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

 

 

 

Dagsetning, _________, 2019     Dagsetning, _________, 2019 

F.h. verkkaupa       F.h. verktaka 

____________________________    _________________________ 

___________________________    _________________________ 

 

 

 

Vottar að undirritun verktaka: 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

(Nafn og kennitala) 

 

 

___________________________________________________ 

 

(Nafn og kennitala) 
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E-02 

0.12 UPPGJÖRSFORM 

Fylgiskjal með reikningum þar sem magn skv. framvindu kemur fram. 
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E-03 

0.13 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR VERKTAKA 

 

Yfirlýsing um framkvæmdatryggingu 

(númer tryggingar) 

 

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

ábyrgist „nafn verkkaupa“ kt: ..................., sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. 

„upphæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 00/100 sem tryggingu fyrir því, að 

„nafn verktaka“ kt: ......................, inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki 

við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang ofl.“ í samræmi við útboðslýsingu, 

verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem samningsgögn auk viðauka við 

samning. 

 

Framkvæmdatrygging þessi miðast við 10 % af samningsupphæð, í samræmi við 

ákvæði í verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af 

samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 

verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu 

heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 

daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu 

tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji 

verkkaupi það nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram 

hafa komið á verki verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi 

verður fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til 

endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

 

Undirskrift og stimpill  
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Verktímaáætlun  
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1 AÐSTAÐA, REKSTUR OG JARÐVINNA 

1.0 ALMENNT 

1.0.1 YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Verkefnið felst í fullnaðarfrágangi húss að innan sem utan, sbr. kafla 0.1 Verkið 

skal unnið af vandvirkni og uppfylla allar almennt viðurkenndar gæðakröfur, 

staðla, reglugerðir og viðteknar hefðir. 

1.0.2 VERKÁÆTLUN 

Verktaki skal skila ítarlegri verkáætlun til samþykkis hjá eftirlitsmanni áður en 

hann hefur framkvæmdir. Áætlun skal taka tillit til áfangaskiptingar verksins og 

sýna bundna leið þess. 

1.0.3 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR 

Verktaki skal leggja til og annast allar þær öryggisráðstafanir, sem 

nauðsynlegar eru að mati eftirlitsmanns, vinnueftirlits og lögreglu. Einnig skal 

hann leggja fram ítarlegt áhættumat fyrir alla helstu verkþætti til samþykkis hjá 

eftirlitsmanni áður en framkvæmdir við viðkomandi verkþátt hefjast. 

Áhættumatið skal unnið af verkstjóra og þeim mönnum sem vinna eiga 

viðkomandi verkþátt og vera undirritað af þeim. Sérstök áhersla er lögð á örugg 

vinnubrögð varðandi hífingar og vinnu í hæð. 

Á vinnustaðnum er ófrávíkjanleg skylda að vera með öryggishjálm, að vera í 

öryggisskóm og að vera í sýnileikafatnaði. Slökkvitæki, öryggisgleraugu, 

fallvarnarbelti og hver annar sá öryggisbúnaður sem við á í hverjum verkþætti 

og kemur fram í áhættumati verktaka er einnig skylda að hafa. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur og einingaverð eru innifaldar í viðeigandi verkþáttum. 
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1.1 AÐSTAÐA 

1.1.1 BYGGINGAGIRÐING 

Verktaki skal koma upp byggingagirðingu umhverfis vinnusvæði sitt og sína 

aðstöðu. Girðingin skal vera vel mannheld, standast vindálag og vera stöðug. 

Endanleg gerð hennar og lega er háð samþykki eftirlits verkkaupa. 

Öll aðstaða verktaka skal vera innan byggingargirðingar. Verktaki skal sjá um 

að viðhalda girðingunni og taka hana niður að verki loknu. Girðing skal útbúin 

læsanlegu aðkomuhliði. Girðingu og svæðinu skal loka í lok hvers vinnudags. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt sem lengdarmetrar í frágenginni girðingu. Innifalinn er allur kostnaður 

við efni og vinnu, vinna við uppsetningu og niðurtekt. 

1.1.2 AÐSTÖÐUSKÖPUN OG REKSTUR VINNUSVÆÐIS 

Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann verkkaupa setja upp snyrtilega 

verkfæra- og efnisgeymsluskála. Einnig skal verktaki koma fyrir  vinnuskála fyrir 

starfslið sitt og eftirlitsmann verkkaupa. Þar skal vera nægjanlega rúmgott 

herbergi fyrir uppdrætti, þar sem tæknimenn, verkstjórar og eftirlitsmaður eiga 

greiðan aðgang að þeim. 

Verkkaupi bendir verktaka á hvar hann getur tengt sig inná kalt neysluvatn, 

rafmagn og frárennsli. Sérstök athygli er vakin á kröfum til umgengni verktaka 

á svæðinu. Þetta er einnig sýnt á vinnustaðteikningu af svæðinu sem fylgja mun 

verkteikningum. Tengigjöld veitna, ef einhver eru, skulu vera innifalin í þessum 

verklið og greiðast af verktaka. Verktaki skal sjá til þess að umhirða á svæðinu 

sé ætíð góð. Verktaki skal annast viðhald og rekstur vinnubúða og 

byggingargirðingar meðan á framkvæmdum stendur. Í lok framkvæmda skal 

hann fjarlægja vinnubúðirnar af svæðinu og hreinsa svæðið af öllum 

aðskotahlutum. Ef verktaki telur sig þurfa að jafna lóðina betur en nú er til að 

geta stillt upp vinnupöllum, breytt aðkomu eða þess háttar, þá skal kostnaður 

vegna þess vera innifalinn í þessum verklið. Verktaki skal gera ráð fyrir því að 

þurfa að tjalda yfir stærri eða minni svæði útveggja eða þaks til að geta unnið 

einstaka verkþætti óháð veðri. Viðkomandi svæði þarf jafnvel að hita með 
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hitablásara. Eftirlitsmaður verkkaupa getur ákvarðað hvenær þessara aðgerða 

er þörf og skal verktaki fara eftir þeim tilmælum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt sem heild. Innifelur kostnað við alla uppsetningu og rekstur 

vinnusvæðisins og vinnubúðanna, viðhald á byggingargirðingu og frágangi í verklok. 

Ekki verður greitt sérstaklega fyrir upsetningu vinnubúða eða aðstöðusköpun umfram 

það sem hér er talið. Verktaki greiðir fyrir rafmagns- og vatnsnotkun á verktíma. 

Tengigjöld veitna skulu vera innifalin. Hér skal einnig innifela kostnað vegna aðgerða 

við að tjalda yfir og hita, ef nauðsynlegt , byggingarhluta vegna veðurs og frágangs 

vegna þess. 

1.1.3 VINNUPALLAR 

Verktaki skal leggja til vinnupalla eða vinnulyftur sem nota þarf við framkvæmd 

verksins. Honum er í sjálfsvald sett hvort hann setur upp fasta vinnupalla úr áli, 

stáli eða timbri eða notar færanlega verkpalla eða vinnulyftur. Vinnupallar og 

vinnulyftur skulu uppfylla kröfur Vinnueftirlits ríksins og íslenskra álagsstaðla. 

Pallarnir skulu þannig gerðir að óviðkomandi eigi ekki aðgang upp á þá utan 

reglulegs vinnutíma. Verktaka ber að sjá til þess að tilhögun vinnupalla sé sem 

heppilegust og öruggust gagnvart starfsmönnum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt sem heild. Innifalin allur kostnaður við framkvæmd verksins, s.s. 

vinnupallar, lyftur, efni, vinna, tæki, festingar og öryggisvarnir. 

1.1.4 BYGGINGARKRANI 

Verktaki skal sjá til þess að útvega og setja upp byggingarkrana á 

vinnusvæðinu. Staðsetning krana skal taka mið af vinnustaðateikningu sem 

fylgir verkteikningum. Endanleg staðsetning krana ákvarðast í samráði við 

eftirlitsmann verkkaupa. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt sem heild. Innifalin allur kostnaður við framkvæmd verksins  
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1.1.5 TÍMAVINNA OG ÁLAGNING 

Verktaki skal gefa upp einingarverð í tímavinnu, komi til hennar. Tímavinnan 

skal miðast við taxta iðnaðarmanns annars vegar og verkamanns hins vegar. 

Miðað er við 50 klst á hvorn. Komi ekki til þess, fellur þessi liður niður við 

lokauppgjör verksins.  

Álag verkkaupa á við efnisverð sem keypt er vegna aukaverka skal að hámarki 

vera 13 %. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt sem klst. Innifalinn er allur kostnaður við þennan lið. 

 

1.2 JARÐVINNA 

1.2.0 ALMENN ATRIÐI 

Engar prufuholur hafa verið teknar á lóð, en gengið er út frá að þar sé fyrir 

moldarblandinn jarðvegur, um 1,0 m þykkur að meðaltali. 

Verktaki skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að vatn safnist ekki 

fyrir í grunni eða lagnaskurðum á meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki 

skal annast allar aðrar nauðsynlegar öryggisráðstafanir eftirlitsmanns eða 

lögreglu. Verktaki skal hreinsa þær götur, sem óhreinkast vegna uppgrafins 

efnis, sem berst um götur með dekkjum eða fellur af pöllum flutningabíla. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Einingarverð skulu innifela allan kostnað við jarðvinnu, svo sem efniskaup, vélavinnu, 

akstur, jöfnun, þjöppun, mælingar og hreinsun gatna. 

1.2.1 GRÖFTUR  

1.2.1.1 GRÖFTUR OG BROTFLUTNINGUR EFNIS 

Liður þessi felur í sér gröft og brottflutning efnis eftir því sem fram kemur á 

teikningum, í magnskrá og í samræmi við skýringar í liðunum, almennt í 

verklýsingum þessum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3) og eiga við óhreyfðan jarðveg. Við 

húsgrunna er reiknað með að grafið sé 1,5 m út fyrir grunn og að veggir gryfju séu 

lóðréttir. Við útreikning á húsgrunnum sem ekki er búið að grafa, er áætlað og reiknað 



Þjóðgarðsmiðstöð Útboðsskilmálar & verklýsingar Almennt útboð 

Hellissandi         2018             BF LOK1010 

 

 

77 

 

með að meðaldýpi sé 1,2 m. Ef fylla þarf undir sökkulveggi, eru útlínur gryfju, þar sem 

flötur dreginn með halla 1:1, út frá neðri brún útveggja- sökkuls sker burðarhæfan botn. 

Veggir gryfju reiknast lóðréttir. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við 

gröft, vinnu vélar og flutninga og annað sem til þarf til að fullvinna verkið, nema annað 

sé tekið fram. Ef grafið er meira en verkið útheimtir er það á ábyrgð verktaka og skal 

hann bera af því allan kostnað . 

1.2.1.2 GRAFA FYRIR LÖGNUM 

Frágangur frárennslislagna í grunni felur í sér gröft fyrir lögnum í þjappaða 

fyllingu, söndun lagna, fyllingu að nýju með þjöppun. Eftir að gengið hefur verið 

frá sandfyllingu umhverfis frárennslislagnir skal fylla með fyllingarefni yfir lögn 

og þjappa eins og kostur er. Sandlagið skal vera minnst 15 cm undir lögnum og 

til hliðar og 20 cm yfir. Frágangur frárennslislagna utan grunns skal vera eins 

og að framan er lýst og skal þar grafa fyrir lögnum niður á burðarhæfan botn. 

Skipta skal um jarðveg undir frárennslislögnum, þegar hann er ekki 

burðarhæfur að dómi eftirlitsmanns. Þar sem klöpp liggur of hátt til að koma 

megi fyrir 150 mm sandlagi undir lagnir, skal fleyga hana þar til því er náð. Þar 

sem brunnar eru, skal grafa 150 mm niður fyrir brunnbotna og 200 mm út fyrir 

brunna til hliðar. Sama á við um fituskiljur og sandgildrur. Rennsliskóti yfirfalls 

sandgildru skal vera minnst 800 mm neðan lokayfirborðs. Ekki má hylja neinar 

lagnir fyrr en úttektir byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður 

verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magn er gefið upp í nettó nettó rúmmetrum (m3). Magntölur miðast við þjappað efni. Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup, þar með talinn. 

sandur, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

Verktaki skal sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið var út 

fyrir greiðslumörk, nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns. 

 

1.2.2 FYLLING 

1.2.2.0 ALMENNAR KRÖFUR TIL FYLLINGAEFNIS  

Verktaki skal ávallt leita samþykkis eftirlitsmanns áður en byrjað er á nýjum 

verkþætti. Eftirlitsmanni skal gefið færi á að taka út alla vinnu áður en hún er 

hulin og skal verktaki óska úttektar með hæfilegum fyrirvara. Láist verktaka að 

leita úttektar fyrirgerir hann rétti sínum til greiðslu fyrir þann verklið sem hulinn 
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var án leyfis. Úttektir viðkomandi yfirvalda koma ekki í stað úttekta 

eftirlitsmanns verkkaupa. Öll fyllingaefni skulu vera laus við lífræn efni, rusl og 

óhreinindi. Kornadreifing allra fyllingaefna skal staðfest með prófunum á 

rannsóknarstofu. Öll fyllingaefni eru háð samþykki eftirlitsmanns. Þjappa skal 

fyllinguna í lögum þannig að hún standist þjöppunarkröfur. Lagþykktin skal valin 

með tilliti til þeirra tækja sem notuð eru við þjöppunina, þannig að tilskilin 

þjöppun náist. Þess skal gætt að rakastig fyllingar við þjöppun sé sem næst 

þeim raka sem gefur besta þjöppun með Standard Proctor prófi. Verktaki skal 

gæta þess vel að fyllingarefnið skaðist ekki af íblöndun með mold eða öðrum 

fínkorna efnum. Komi slíkt efni í fyllingu, skal verktaki fjarlægja óhreina efnið á 

sinn kostnað. Ef ágreiningur er um hvort efni sem búið er að fylla með stenst 

kröfur til kornakúrfu skal verkkaupi kosta viðbótar kornakúrfupróf. Falli efni á 

kornadreifingu skal verktaki lagfæra fyllinguna á sinn kostnað og láta 

kornagreina nýju fyllinguna eftir að henni hefur verið komið fyrir, á sinn kostnað. 

1.2.2.1 FYLLING UNDIR SÖKKLA 

Kornadreifitala Cu = d60 / d/10 á að vera stærri en 3,0. Upplýsingar um helstu 

námur innan sveitarfélagsins fást hjá byggingarfulltrúa og ber verktaka að 

kynna sér þær til þess að tryggja að framangreind ákvæði séu uppfyllt. 

Fyllingu skal leggja út í mest 50 cm lögum og skal hún hæfilega vætt áður en 

hún er þjöppuð með minnst 3ja tonna víbróvaltara. Þjöppun skal tekin út og 

samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. Nákvæmni á yfirborði fyllingar skal vera 

+/-3 sm frá uppgefinni hæð. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur Grúsarfylling undir undirstöður mælist í m³ skv. þversniðum sem fylgir 

verkteiknisetti. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup, 

þar með talinn. fyllingarefni, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema 

annað sé tekið fram. 

1.2.2.2 FYLLING UNDIR BOTNPLÖTU OG AÐ SÖKKLUM 

Fylla skal undir botnplötur með sams konar grús og getið er um í kafla 1.2.2.1 

Fyllingu skal leggja út í mest 30 sm lögum og skal hún vætt hæfilega áður en 

hún er þjöppuð með víbrósleða. Þjöppun telst því aðeins fullnægjandi, að 

niðurstöður séu 100% “Proctor standard”. Nákvæmni á yfirborði fyllingar undir 

plötum skal vera +1/-3 sm frá uppgefinni hæð. 
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur Grúsarfylling undir undirstöður mælist í m³ skv. þversniðum sem fylgir 

verkteiknisetti. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup, 

þar með talinn. fyllingarefni, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema 

annað sé tekið fram. 

1.2.2.3 FYLLING Í LÓÐ OG AÐ UNDIRSTÖÐUM 

Á þeim svæðum, þar sem ekki er krafist góðrar, frostþolinnar grúsar vegna 

lagna og meðfram sökklum eða svæða undir hellulagnir, skal fylla að með efni 

úr húsgrunni. Utan við sökkla skal hinsvegar fylla að sökklum með grófri 

drenmöl. Á sama hátt skal jafna hluta af uppgreftri yfir lóð.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Fylling í lóð og að undirstöðum er magntekin í m³ og drenmöl reiknast í ætluðum m³. Í 

einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup, þar með talinn. 

fyllingarefni, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið 

fram.  

 

1.3 EINANGRUN SÖKKLA OG BOTNPLATNA 

1.3.0 ALMENNT 

Einangrun undir botnplötu skal leggja í samræmi við teikningar og samkvæmt 

meðfylgjandi verklýsingum og vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. 

Gæta skal þess að verkið standist staðla, lög og reglugerðir. 

 

1.3.1 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU 

Undir grunnplötu og 1.0 m niður með útveggjasökklum skal setja 

plasteinangrun með rúmþyngd 0.25 KN/m3 (24 kg/m3) eða steinullareinangrun, 

grunnplötu, allt eftir því hvað kemur fram á magntöluskrá og á teikningum. 

Þykktin á einangrun þessari skal vera 100 mm. Einangrunina skal líma á 

sökkulveggi með múrblöndu. Þar sem einangrað er utan á kjallaraveggi skal 

nota samskonar einangrun og fylla að með drenmöl. 
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

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

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

förgunar o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Einnig umframmagn vegna afskurðar, 

rýrnunar, skemmda o.þ.h. 

1.3.2 TÍMAVINNA OG ÁLAGNING 

Verktaki skal gefa upp einingarverð í tímavinnu, komi til hennar. Tímavinnan 

skal miðast við taxta vélamanns annars vegar og verkamanns hins vegar. 

Miðað er við 50 klst á hvorn. Komi ekki til þess, fellur þessi liður niður við 

lokauppgjör verksins.  

Álag verkkaupa á við efnisverð sem keypt er vegna aukaverka skal að hámarki 

vera 13 %. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt sem klst. Innifalinn er allur kostnaður við þennan lið. 
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7 UTANHÚSFRÁGANGUR 

7.1 ÞAKFRÁGANGUR 

7.1.0 ALMENN ATRIÐI 

Verkið skal vinna eftir gildandi lögum og reglugerðum, sem og þeim stöðlum 

sem í gildi eru þegar verkið er boðið út sbr. útboðslýsingu. Verktaki skal strax 

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

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

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

verklýsingar, skal leitað úrskurðar verkkaupa. Verktaki má engar breytingar 

gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. Óski verktaki að nota annað 

efni en sé greint frá í verklýsingu skal hann leggja fram gögn um gæði, sem 

verkkaupi tekur gild. 

Þakfrágangru 

Þessi lýsing nær til yfirborðsfrágangs, rakavarnarlag, vatnsþéttilags ofan á 

staðsteyptar þakplöturnar. Einnig upp á allar lóðrétta byggingarhluta upp af 

þakfletinum,s.s kanta, veggi, stokka, loftræsingu, útloftunartúður og ofanljós. 

Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum hönnuða og framleiðenda þannig að 

endanlegur frágangur verði gallalaus. Þessa vinnu má aðeins framkvæma af 

reyndum iðnaðarmönnum sem hafa kynnt sér gögn framleiðenda til hins 

ýtrasta. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

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

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

öðru leyti vísast til verklýsingar. 
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7.1.1 VIÐSNÚIÐ TORFÞAK   

7.1.1.0 ALMENNT  

Þessi kafli fjallar um frágang þaka eftir að uppsteypu er lokið og til 

fullnaðarfrágangs mannvirkisins.og klæðningu steyptra þaka. 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. 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. Festingar utanhúss skulu vera 

heithúðaðar eða ryðfríar. 

 

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 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. Verktaki 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.  

 

Álagskröfur á klæðningu, gluggakerfi og allar festingar og undirbygging skal 

vera i samræmi við forskrift verkfræðinga: 

 

Klæðningar portveggja, þaka - og gluggakerfi skulu uppfylla ákvæði íslenskrar 

byggingarreglugerðar, íslenskra álagsstaðla (Evrópustaðlar) og tilheyrandi 
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þjóðarskjala. Verktaki skal útbúa nauðsynlegar smíða- og málateikningar og 

aðrar þær teikningar er hann telur þurfa til uppsetningar kerfanna umfram 

teikningar útboðsgagna, þ.m.t. fyrir festingar. Verktaki ber ábyrgð á heilstæðum 

lausnum sínum og skal fá þær samþykktar af hlutaðeigandi 

byggingaryfirvöldum og vottunaraðilum á sinn kostnað ef vottunar yrði krafist. 

Verkkaupi getur krafist að verktaki leggi fram útreikninga á kerfunum til 

skoðunar. 

Frágangur þakyfirborðs 

Yfirborð steyptrar þakplötu skal vera slétt og hreint áður en vinna við flötinn 

hefst. Hreinsa skal yfirborð áður en vinna hefst og blása plötuna vandlega með 

þrýstilofti. Jafnframt skal ganga úr skugga um að skemmdir og steypuhreiður 

séu ekki til staðar og gera við í samráði við eftirlitsmann ef svo ber undir. Ef 

nauðsynlegt þykir skal sandblása eða hreinsa plötuna á annan máta sem 

eftirlitsmaður samþykkir. Ef enn eru óhreinindi s.s. mold, sementsslammi, olía 

eða annað skal hreinsa það vandlega. Áður en lagning þakpappa hefst skal 

grunna yfirborð með tjörugrunni sem framleiðandi tjörudúks viðurkennir. 

Tryggja skal að grunnur veiti tjörudúk 100% viðloðun við þakplötu. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Kostnaður er innifalinn í einingaverðum rakavarnarlags 7.2.3.2 

7.1.1.1 RAKAVARNARLAG/ÞAKPAPPALAG 

Ofan á staðsteypta þakplötuna og yfir allan þakflötinn og upp á og yfir kanta, 

upp á stokk ofanljóss og upp á loftstokk á þaki. Leggja skal eitt lag af þar til 

gerðum þakpappa, vottuðum af Nýsköpunarmiðstöð, t.d. af gerðinni Icopal 

Base 400 P eða sambærilegum, sem rakavörn og öryggislag undir 

einangrunina og endanlegt vatnsþéttilag, Sjá nánar á teikningu 2.06-01. 

Pappinn skal vera með innbyggðri álfolíu og skal eldsoðinn við undirlagið og 

upp á og yfir alla aðliggjandi veggi, kanta, ofanljós og aðra lóðrétta 

byggingarhluta. Þríkantlista (ca 25 x 25mm) úr plasteinangrun skal setja í 

kverkar til að mýkja beygjuna á pappanum. 

Öll samskeyti skulu yfirlöppuð um a.m.k 150 mm og brædd (eldsoðinn) saman 

með gasloga. Þar sem unnið er með opinn eld skal ávallt hafa tiltæk slökkvitæki 

af viðurkenndri gerð við höndina uppi á þaki og ekki má vera meira en eitt ár 

frá síðustu skoðun tækjanna. Pappann skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á 
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undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 3 °C, eða það hitastig sem framleiðandi 

dúksins gefur upp. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna pappa, sem ekki 

uppfyllir allar kröfur vegna notkunar við þessar aðstæður. Einungis 

kunnáttumenn mega vinna við pappalögn og gerðar eru miklar kröfur um 

vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem pappalagningamaður 

hefur unnið við krefjist eftirlitsmaður verkkaupa þess. Verktaki skal leggja fram 

tæknilegar upplýsingar og vottun frá Nýsköpunarmiðstöð (áður Rb) yfir þann 

pappa sem hann hyggst nota. Fara skal vandlega eftir fyrirmælum framleiðanda 

um verklag, frágang og meðferð efnis. Nota skal þakpappa með innbyggðri 

álfolíu og polyesterfilti og skal hann vera vottaður af NMÍ og uppfylla eftirtalin 

skilyrði. 

  

Þyngd  m2 5,3 kg 

Togstyrkur  N pr 5 cm, langsum/:þversum 600/500 

Brotlenging  % langsum/þversum 30/40 

Rifstyrkur  N, langsum/:þversum 50/50 

Naglrifstyrkur  N, langsum/:þversum 200/200 

Götunarstyrkur N 750 

Rakamótstaða Z 1.250 

Þykkt mm mm 4.7 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta. Innifalið í einingarverði 

er allur frágangur uppá útveggi, túður, niðurfallsbrunna og öll hugsanleg gegnumtök í 

þaki, allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum. 

7.1.1.2 ÞAKEINANGRUN 

Einangra skal allan þakflötinn með einu lagi af Kingspan TR26  150 mm, (150 

Kpa við 10 % þjöppun) eða sambærilegri einangrun. Sjá nánar á teikningum 

2.06-01, 2.06-02 og 2.06-5. Einangrunin skal liggja þétt að asfalltpappa sem 

ásoðinn er á steyptri þakplötu. Vatnshalli er mótaður með steyptri þakplötu, að 

lágmarki 1:40 eða 25 mm/lm skv. reglugerð. Vanda skal þennan verklið 

sérstaklega og tryggja réttan og nægan halla að niðurföllum. Einangrunina skal 

ávallt geyma á þurrum og öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún er 
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sett upp. Hún skal sett upp þurr og þess gætt að hún blotni ekki áður en hún er 

dúklögð. Allur frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m².af teikningu. Innfalið í verði er öll einangrun niðurlögð og 

fullfrágengin undir lagningu þakdúks. 

7.1.1.3 EINANGRUN PORTVEGGJA 

Einangra skal upp á portveggi og aðliggjandi byggingarhluta þar sem það á við, 

sbr. Teikningar , einnig upp á og umhverfis ofanljós og loftræstistokk. Einangrun 

skal vera 50 mm Kingspan TR26 (150 Kpa við 10 % þjöppun) eða sambærileg 

einangrun. Hún skal fest upp með galvanhúðuðu girði, girt með galvanhúðum 

stálvír eða gjörð til þess að halda stöðu við ofanljós og loftræstistokk. Við 

portveggi er hún fest upp með difflum C/C 500. Mikilvægt er að engin kuldabrú 

myndist við ofanljós eða loftræstistokk Einangrunina skal ávallt geyma á 

þurrum og öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún er sett upp. Hún skal 

sett upp þurr og þess gætt að hún blotni ekki áður en hún er dúklögð. Sjá nánar 

á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-5. Allur frágangur skal vera samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m².af teikningu. Innfalið í verði er öll einangrun uppkomin og 

fullfrágengin undir lagningu þakdúks. 

7.1.1.4 GLERFILLT 

Ofan á einangraðan þakflötinn og upp eftir kanti skal leggja þar til gerðan 

glerfiltdúk, þyngd 120 gr/m2, til hlífðar þakdúknum. Glerfiltdúkurinn skal 

klemmdur ásamt PVC þakdúknum við vegg með állista sem skrúfast í vegginn. 

Öll samskeyti skulu yfirlöppuð um a.m.k 150 mm. Allur frágangur skal vera 

samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 

og 2.06-5. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² af útlögðum fullfrágengum glerfiltdúk yfir allan 

flötinn og kanta, án skörunar. Innifalið í verði er fullfrágenginn niðurlagður og frágenginn 

glerfiltdúkur, 
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7.1.1.5 ÞAKDÚKUR (PVC) 

Á allan þakflötinn og upp á og yfir alla kanta skal leggja þar til gerðan þakdúk 

úr mýktu PVC með glertrefjakjarna sem vatnsvörn. Þakdúkurinn skal vera 

lagskiptur PVC dúkur af gerðinni  Sika snarfil TS-77-20 eingöngu ætlaður til 

grænna þaka eða sambærilegur. Dúkurinn skal hafa íblöndunarefni sem gefa 

honum varmaþol, mýkt í kulda, þol gegn útfjólubláum geislum, þol gegn 

örverum og gera hann eldtefjandi. Efnið skal vera vottað af rannsóknarstofnun 

(Nýsköpunarmiðstöð) og miðað við íslenskar aðstæður 

Mál og frávik: 

Þykkt (mm) 1,5 +0,2/-0,15 

Þyngd (kg/m2) 1,5 

Glerfilt kjarni (g/m2) 50 

Efniseiginleikar: 

Kuldamýkt, brot < -30 °C skv. staðli EN 495-5:2001 

Stærðarstöðugleiki L/B + 0,1 % EN 1107-2:2001 

Vatnsþéttleiki (10 kPa) Þétt EN 1928:2000 (A) 

Vatnsþéttleiki (150 kPa) Þétt EN 1928:2000 (B) 

Rifstyrkur > 110 N EN 12310-2:2000 

Togstyrkur > 500 N/50 mm EN 12311-2:2000 (A) 

Lenging > 180 % EN 12311-2:2000 (A) 

Skerstyrkur suðu > 450 N/50 mm EN 12317-2:2000 

Götun: Högg við +23°C > 600 mm EN 12691:2006 (A) 

Götun: Högg við -10°C < 20 mm þvermál EN 12691:2001 

Götun: Stöðugt álag > 15 kg EN 12730:2001 (A) 

 

Dúkinn skal leggja yfir allan þakflötinn og upp á og/eða yfir kanta og aðliggjandi 

byggingarhluta þ.m.t. ofanljós og loftræstiblásara. Dúkurinn er lagður laus ofan 

á þakeinangrun. Hann skal sjóða saman á öllum samskeytum með skörun í 

samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúkurinn er lagður laus og er lagður upp 

að og uppá og yfir portveggi þar sem hann er festur með Ál-lista. Áður en 

dúkurinn er lagður skal gætt að því að allir kantar séu jafnir og réttir sbr. 
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Þríkantlista (ca 25 x 25mm) úr plasteinangrun skal setja í kverkar til að mýkja 

beygjuna á dúknum. 

Öll vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum sem 

unnið hafa sambærileg verk. Fara skal vandlega eftir öllum fyrirmælum 

framleiðanda um geymslu, niðurlögn og frágang dúksins s.s. veðurfarsleg 

tilmæli um hitastig o.fl. Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu 

lofti þannig að hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og upp á veggi. Eftir að 

dúkur hefur verið lagður skal prófa öll samskeyti hans á þann hátt að blásið er 

með lofti þvert á samskeytin og sést þá vel hvar suðan hefur ekki tekist 

nægjanlega vel. Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. Allur 

frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Sjá nánar á 

teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² af teikningum af útlögðum fullfrágengum þakdúk á 

alla þakfleti og kanta án skörunar. Innifalið í verði er fullfrágenginn dúklagður þakflötur 

þ.m.t. kantar, ljósop og loftræstistrokkur, List til festingar á steyptan flöt ásamt öllu sem 

honum tilheyrir er hér einnig innifalið ásamt þríkantslista í kverkar.. 

7.1.1.6 VARNARLAG/JARÐEFNADÚKUR (SÍA) 

Ofan á þakdúk skal leggja jarðefnadúk til varnar vatnsþéttilags, leggja skal lag 

þétta að PVC dúk. Varnarlag er ætlað til að veita verndar- og púðalag fyrir 

vatnsþéttidúk grænna þaka og koma í veg fyrir að skemmdir verði á 

vatnsþéttilaginu.  Notast skal við Icopal Protection Fleece eða sambærilegt sem 

framleidd úr pólýprópýleni sem veitir hátt togþol og bæta endingu. Efnið er 

framleitt með trefjastefnu sem auka umhverfisþol sem eru í forgangi við að 

vernda vatnsþéttilag undir grænum þökum. Jarðefnadúkur hleypir auðveldlega 

í gegnum sig ofanvatni en hindra að jarðvegur og önnur lífræn efni berist í að 

vatnsþéttilagi. Allur frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. 

Þyngd:   0,9 g/m2 

Þykkt dúks  3,5 mm  

Þrýstiþol   200 kpa 
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² af teikningum af útlögðu fullfrágengnu 

varnarlag.Innifalið í verði er fullfrágengið varnarlag. 

7.1.1.7 VATNSFORÐAKERFI  

Vatnsforðalag skal lagt þétt ofan á varnarlag til að tryggja vatnsforða torfs sem 

er endanlegt yfirborð þakfrágangs. Notast skal við icopal drainager board 40 

FF eða sambærilegt.  Efra yfirborð vatnsforðakerfis er gatað til að hleypa of 

miklu vatni í gegnum kerfi og renna burt. Í neðra lagi kerfis eru 40 mm bollar 

sem safna í sig vatni til að tryggja vatnsforða fyrir gróður á þaki. Sjá nánar á 

teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. Allur frágangur skal vera samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda. 

Þyngd:  1,2 kg/mˉ²  

Hæð dúks (A):  40,0 mm.  

Þrýstiþol:  115 kPa.  

Neðsta lag:  HIPS  

Bollakerfi:  PP  

Efsta lag:  PP og PE  

Vatnssöfnun:  7,5 l/ m²  

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur:Magn er mælt í nettó m² af teikningum af útlögðu fullfrágengnu 

vantsforðakerfi. Innifalið í verði er fullfrágengið vatnsforðakerfi. 

7.1.1.8 JARÐVEGSDÚKUR, RÓTAR HINDRUN 

Ofan á vatnsforðakerfið skal leggja út gegndræpan jarðvegsdúk (polyesterfilt) 

250 gr/m² undir torflagið sem kemur þar ofan á. varnarlag gerir vatni kleift að 

renna út í gegnum himnuna en hindra að óhreinindi og jarðvegur rati niður í 

vatnsforðakerfið. Einnig  stöðvar jarðvegsdúkur að rætur torfs vaxi niður í 

vatnsforðakerfi. Notast skal við  ICopal Filter Fleece eða sambærilegt,  með 

UV-stöðugri pólýprópýleni með háan þéttleika sem býður upp á hátt togþol og 

góða endingu. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. Allur 

frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.  
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Þyngd:   1,4 g/m2 

Þykkt dúks  0,8 mm  

Þrýstiþol   200 kpa 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² af útlögðum fullfrágengnum jarðvegsdúk á allan 

þakflötinn og kanta, án skörunar. Innifalið í verði er fullfrágenginn niðurkominn 

jarðvegsdúkur þ.m.t. upp á kanta, túður og ljósstrokka o.s.frv. 

7.1.1.9 TORFLAG (3 LÖG) 

Ofan á jarðvegsdúkinn skal leggja út 3 torflög. Torfið skal vera sérvalið 50-70 

mm þykkt að lágmarki - 1 lag holtatorf (lyng) efst en 2 lög úthagatorf neðst sem 

snúa skal „öfugt“ þ.e. rótarlaginu upp. Miðjutorflagið skal leggja þvert á hin tvö 

lögin. Grasþökur skulu vera af völdu svæði í góðri rækt og skulu samþykkjast 

af verkkaupa. Þökur skulu vera sem jafnastar að þykkt, lausar við húspunt, 

snarrótarpunt og annað illgresi. Fletinum skal skilað fullsnyrtum. Sjá nánar á 

teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. Allur frágangur skal vera samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mæt nettó af teikningum í m² torflagnar þar sem hver fermeter 

inniheldur m.a. öll torflög, frágengin án skörunar eða afskurðar. Innifalið í verði er 

fullfrágengin flötur, niðurkomið torf ásamt öllu tilheyrandi sem þarf fyrir fullfrágengna 

torflagða þakfleti, þ.m.t aðlögun að aðliggjandi byggingarhlutum. 

7.1.1.10 JARÐVEGS GATAVINKILL 

Þar sem skil verða á grænu þaki og drenmöl skal koma fyrir ál jarðvegvinkli. 

Hann skal vera með drengötum svo hann hefti ekki rennsli ofanvatns.: Koma 

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

vinkli skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kröfur. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 

2.06-02 og 2.06-05. 

Fjöldi gata:  50 stk/m. 

Stærð gata:   40 x 5 mm.  

Stærð vinkils:  150 x 80 mm.  
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í lengdarmetrum af teikningum. Innifalið í verði er allt sem 

þarf til að fullvinna verklið 

7.1.1.11 MALARBEÐ 

Ofan á jarðvegsdúkinn skal leggja út að lágmarki 50 mm þykkt og 300 mm breitt 

malarlag meðfram öllum veggjum, þakniðurföllum og loftræsingu. Mölin skal 

vera núin sjávar- eða ármöl með steinastærð 10-30 mm og vera algerlega laus 

við leir og sand. Engir steinar mega vera kantaðir eða með hvössum brúnum 

sem skemmt geta vatnsvarnarlagið. Þessu lagi er ætlað að drena undan 

torflaginu sem myndar endanlegt yfirborð þakflatarins. Þetta lag verður notað 

til að draga úr myndun gróður um og kringum veggi. Þar skal malarlagið ná upp 

að yfirborði frágengins þakflatar. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 

2.0-04. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² af teikningum. Innifalið í verði er niðurlagt og 

fullfrágengið malarlag, óháð lagþykkt. 

7.1.1.12 ÞAKNIÐURFÖLL 

Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.01-04. Á þakhallaplani kemur 

fram staðsetning niðurfalla. Niðurföll skulu vera rafhituð og vera t.d. af gerðinni 

Wade 3270 eða sambærilegt, með áföstum flangs. Flangs niðurfallsins skal 

nema við pvc þakdúk og skal sjóða þakdúk við dúkflipa á niðurfallsflangs. Síðan 

er upphækkunarstykki svokölluð laufrist, fellt yfir niðurfallið, þannig að það 

standi upp úr fletinum. Ristar skulu vera úr götuðu ryðfríu stáli. með götum 10 

x 10 mm. Sjá teikningu 2.06-05. Ristin skal vera lokuð að ofan með ryðfríu loki 

sem fest er með einni ryðfrírri 10mm hetturó í miðju loki. Kjarnaborða er í fyrir 

niðurfalli í gegnum portveggi svo skal niðurfallið tengt í gegnum portveggi við 

niðurfallsrör. Sjá einnig kafla 3 regnvatnslagnir. Þau skulu tengd út fyrir vegg í 

rörin og soðin við þau. Niðurfallsrörin skulu tengd regnvatnslögnum í jörð sbr. 

kafla 3 (regnvatnslagnir). Jafnframt skal ganga frá götum ofar á kantinum sem 

eru s.k. örygisyfirföll. Regnvatnslagnir í jörð eru þegar til staðar. Þegar 

niðurfallið hefur verið tengt frárennslinu, skal þétta bæði úrtökin í þakkanti með 

þansteypu af viðurkenndri gerð. 
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í stk niðurfalla. Innifalið í verði eru niðurkomin og fullfrágengin 

niðurföll með laufrist, framlengingu út úr vegg, tengd við frágengin niðurfallsrör þ.m.t 

þansteypa og frágangur 

7.1.1.13 NIÐURFALLSRÖR INNAN ÚTVEGGJAKLÆÐNINGAR 

Niðurfallsrör sem lenda innan klæðningar skulu vera úr 70 mm heilsoðnum PEH 

rörum . Þau skulu fest með þar til gerðri festingu með hæfilegu millibili þannig 

að rör séu tryggilega fest við stein. Undir niðurfallsrör innan klæðningar skal 

setja 80 mm steinullareinangrun milli steins og rörs. Til öryggis skal vera 

tengdur hitaþráður í öll niðurfallsrör. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 

og 2.06-05. Allur frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í lengdametrum í niðurfallsröra. Innifalið í verði er öll vinna 

og allt efni sem er nauðsynlegt er til að fullgera þennan verkþátt og tengja hann við 

frárennsliskerfi bygginga, þ.m.t. að einangra undir niðurfallsrörin. 

7.1.1.14 ÁLHATTUR 

Portveggi skal verktaki klæða að ofan með formbeygðri flasningu úr 2 mm áli í 

lit RAL 7016. Ofan á portvegg skal fest u-beygð ál skúffa úr 2 mm áli og fest 

með 2 stk 6x60 mm múrskrúfum og bil milli álskúffa skal vera C/C 500 mm. Því 

næst er toppur portveggs einangraður með 50 mm steinullareinangrun 

(80kr/m3). Næst er formbeygð flasning fest við skúffu með 6 mm álhnoðum í lit 

RAL 7016. Gæta skal þess að halli á flasningu myndi 1:40 vatnshalla inn að 

þaki og að loftbil sé minnst 20 mm undir flasningu. Sjá nánar á teikningum 2.06-

01, 2.06-02 og 2.06-05. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í lengdarmetrum af teikningum. Innifalið í verði er allt sem 

þarf til að fullvinna verklið. 
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7.1.2 INNDREGNAR SVALIR, FRÁGANGUR GÓLFS  

7.1.2 1 RAKAVARNARLAG/ÞAKPAPPALAG 

Ofan á staðsteypta gólfplötu og upp á yfir kanta, leggja eitt lag af þar til gerðum 

þakpappa líkt og á viðsnúnu þaki, sjá lið 7.1.1.1. Sjá nánar á teikningum 2.06-

01, 2.06-02 og 2.06-05. Allur frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum 

framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta. Innifalið í 

verði er allur frágangur uppá útveggi, niðurfallsbrunna og öll hugsanleg gegnumtök í 

þaki, allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum 

7.1.2 2 EINANGRUN 

Einangra skal allan þakflötinn með einu lagi af Kingspan TR26  150 mm, (150 

Kpa við 10 % þjöppun) líkt og á viðsnúnu þaki, sjá lið 7.1.1.2 Sjá nánar á 

teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. Allur frágangur skal vera samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m².af teikningu. Innfalið í verði er öll einangrun uppkomin og 

fullfrágengin undir lagningu þakdúks. 

7.1.2 3 EINANGRUN PORTVEGGJA 

Einangra skal upp á portveggi og aðliggjandi byggingarhluta þar sem það á við 

með 50 mm Kingspan TR26 einangrun (150 Kpa við 10 % þjöppun) líkt og á 

viðsnúnu þaki, Sjá lið 7.1.1.3. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og    

2.06-05. Allur frágangur skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m².af teikningu. Innfalið í verði er öll einangrun uppkomin og 

fullfrágengin undir lagningu þakdúks. 

7.1.2 4 ÞAKDÚKUR (PVC) 

Á allan þakflötinn og upp á og yfir alla kanta skal leggja þar til gerðan þakdúk 

úr mýktu PVC með glertrefjakjarna sem vatnsvörn. Þakdúkurinn skal vera 

lagskiptur PVC dúkur af gerðinni  Sika snarfil TS-77-20 eingöngu ætlaður til 

grænna þaka eða sambærilegur. Líkt og á viðsnúnu þaki, Sjá lið 7.1.1.5 Sjá 
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nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og    2.06-05. Allur frágangur skal vera 

samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó m² af teikningum af útlögðum fullfrágengum þakdúk á 

alla þakfleti og kanta án skörunar. Innifalið í verði er fullfrágenginn dúklagður þakflötur 

þ.m.t. kantar, ljósop og loftræstistrokkur, List til festingar á steyptan flöt ásamt öllu sem 

honum tilheyrir er hér einnig innifalið ásamt þríkantslista í kverkar.. 

 

7.1.2 5 STULTUKERFI 

Leggja skal stultukerfi ofan á þakdúk sem er undirkerfi fyrir endanlegan frágang 

svalagólfs (Flíshellur). Notast skal við E-BASE stultukerfi frá Vídd eða 

sambærilegt. Stultum er komið fyrir ofan á þakdúk með 5 mm nylon millileggi til 

varnar vatnsþéttilags, ofan á stultur eru plastflekar/grindur lagðar og læsast við 

stultur, stærð 600 x 600 mm. Því næst er kerfið tekið lárétt og stillt með 

stillanlegri stilliskrúfu. Deiling á flísum skal vera skv. teikningum arkitekta. 

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Sjá nánar 

á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m².af teikningu. Innfalið í verði er allt uppkomið fullfrágengið 

stultukerfi og tilbúið undir flísalögn. 

7.1.2 6 FLÍSHELLUR  

Flíshellur eru lagðar niður á stultukerfi. Flíshellur stærð 600 x 600 x 20 mm, 

þyngd stakrar flíshellu er 17 kg. Flíshellur læsast ofan í stultukerfið og er búið 

að ákveða uppdeilingu flísa þegar stultukerfið er lagt niður. Flíshellur eru með 

seastone black áferð frá vídd eða sambærilegt. Útlit flísa er ákveðið í samráði 

við arkitekt. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og 

uppsetningu. Sjá nánar á teikningum 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-05. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m².af teikningu. Innfalið í verði eru allar flísar niðurlagðar og 

fullfrágengnar. 
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7.2.3 ÁLÞAKKERFI MÓTÖKURÝMIS 

7.2.3.1 ÁLÞAKKERFI 

Álþakkerfi skal vera af gerðinni REYNAERSCR-120 eða sambærilegt. Allt kerfi 

skal vera úr álprófílum með rofinni kuldabrú þannig að innri prófíll skal vera með 

loftræstu falsi sem drenar vatn út, síðan gler og loks yfirskúffa. Álprófílar skulu 

vera með þéttilistum úr silicon gúmmíi og skulu þeir þola minnst 1100 Pa 

þrýsting í slagregni án þess að leka. Þakhalli á kerfi er 5° sem er lágmarkshalli 

samkvæmt tækniupplýsingum framleiðanda. Verktaki skal taka öll mál sjálfur 

og bera ábyrgð á þeim. Reikna skal með 15 mm hlauprúmi kringum þakkerfi á 

alla vegu svo nægilegt pláss sé til þéttingar. 

Ísetning gerir ráð fyrir ísetningu með tvöföldu þéttikerfi, utan sem innan. Allar 

festingar, þéttingar og annað sem til þarf við ísetningu og frágang 

þakgluggakerfis skal vanda sérstaklega. Verktaki skal sjá um allar festingar, 

ísetningu og annan frágang. Hann skal útfæra festingarnar og fá samþykki 

hönnuða fyrir þeim, áður en smíði hefst. Allar festingar, þ.e. skrúfur og boltar, 

skulu vera úr ryðfríu stáli. Stálstyrkingar skulu vera úr heitgalvanhúðu stáli. 

Álpóstar festist annarsvegar í stein með múrboltum sem borað er fyrir í gegnum 

prófíla. En hinsvegar festast prófílar við stálgrind sem hönnuð er til styrkingar 

álþakkerfis. Festingar ákvarðist af verkfræðingum og í samræmi við kröfur í 

verklýsingu hér að framan. Fúgur milli pósta og veggja skal fylla eins og sýnt er 

á teikningum arkitekts – kítti, þéttipulsa, tróð og Ilmod borði að innanverðu. 

Að utanverðu skulu þéttingar gluggakerfis vera þannig að líma skal lag af 

EPDM-þéttidúk u.þ.b. 15 sm út á allar hliðar og kanta aðliggjandi 

byggingarhluta. Þéttilagið skal síðan klemmt í glerfals. Steypuyfirborð 

viðkomandi veggflata skal vera slétt, hreint og þurrt, áður en borðinn er límdur 

niður. Ekki skal vinna þennan verklið í hitastigi undir 5°C né í votviðri nema 

tryggt sé með yfirbyggingu eða öðrum hætti að hitastig og rakastig sé 

ásættanlegt að mati eftirlitsmanns. Fara skal vandlega eftir fyrirmælum 

framleiðanda dúksins við þessa framkvæmd. Á langhliðum eru annars konar 

póstar en á topp þakkerfis, þétting á langhliðum við vegg skal vera líkt og áður 

hefur komið fram auk þess sem formbeygð flasning er fræst og innlímd í vegg 

til að veita sem mestu vatni frá fúgu sem myndast milli veggflatar og álpósts. 
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Sjá nánar á teikningum arkitekta nr. 2.06-03 og 2.06-04. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu til hins ýtrasta. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í fermetrum þakgluggakerfis. Innifalið í verði er allt efni sem 

fylgir þakkerfi, uppkomið og fullfrágengið, með öllum þéttingum, festingum og öðrum 

tilheyrandi búnaði, í samræmi við teikningar. 
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7.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA 

7.2.0 ALMENNT 

Þessi kafli fjallar um frágang útveggja eftir að uppsteypu er lokið og til 

fullnaðarfrágangs mannvirkisins. Útveggir eru staðsteyptir klæddir með með 

Viroc klæðningarkerfi sem festist á ál undirkerfi. Útveggir léttra svala eru 

klæddir með læstir koparklæðningu. Sérsmíðað lerkiklæðningarkefi klæðir 

húsið að hluta. 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. 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.  

Timbur skal íslenskt lerki valið án galla sem rýrt geta styrk eða endingu efnisins. 

Allt tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra 

kvista. Ekki mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði , né heldur mega 

sjást merki um rot, sveppi eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli 

en svo að samsetningar, festingar o.fl. sé hægt að útfæra á réttan hátt. Timbur 

til nota utanhúss sé í rakaflokki 12, þ.e a.s. 9,0-14% Allt lerki skal vera 

ómeðhöndlað þannig að það gráni. Timbur á byggingarstað skal geyma undir 

yfirbreiðslum þannig að það lofti vel undir það. Þar sem timbur kemur að steypu 

eða öðru klæðningarefni skal leggja tjörupappa á milli. 

Festingar utanhúss skulu vera heithúðaðar eða ryðfríar. Heitsinkhúðað stál 

utanhúss sé samkvæmt byggingareglugerð a.m.k. 115 μm Sýnilegar festingar: 

Allar sýnilegar skrúfur séu ryðfríar A4. Sjá einnig kafla 2 hjá verkfræðingum 

varðandi gæðakröfur til festinga. 

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 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 
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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. Verktaki 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. 

Álagskröfur á klæðningu, gluggakerfi og allar festingar og undirbygging skal 

vera i samræmi við forskrift verkfræðinga, Klæðningar veggja og gluggakerfi 

skulu uppfylla ákvæði íslenskrar byggingarreglugerðar, íslenskra álagsstaðla 

(Evrópustaðlar) og tilheyrandi þjóðarskjala. Verktaki skal útbúa nauðsynlegar 

smíða- og málateikningar og aðrar þær teikningar er hann telur þurfa til 

uppsetningar kerfanna umfram teikningar útboðsgagna, þ.m.t. fyrir festingar. 

Verktaki ber ábyrgð á heilstæðum lausnum sínum og skal fá þær samþykktar 

af hlutaðeigandi byggingaryfirvöldum og vottunaraðilum á sinn kostnað ef 

vottunar yrði krafist. Verkkaupi getur krafist að verktaki leggi fram útreikninga á 

kerfunum til skoðunar. 

Loftun útveggjaklæðninga: 

Loftunarbil skal vera milli útveggjaklæðningar og steinullareinangrunar, loftbil 

skal vera vera minnst 20 mm og tekið út af útektarmanni á verkstað. Við glugga 

og hurðir skulu flasningar boraðar með loftgötum sakmvæmt deiliteikningum 

arkitekta. Við útveggjaklæðningu skal niður við sökkul beygja gataplötu úr 2mm 

áli í Z sem festist á stein og gengur að klæðningum og lokar loftbili fyrir 

meindýrum en rýrir ekki loftun. 

Viroc klæðningarkerfi: 

Í verklýsingu hér á eftir og á teikningum er tilgreind Viroc klæðning sem skal 

klæða utan á undirkerfi útveggja. Klæðningarkerfi  skal vera úr nótuðum Viroc 

plötum sem eru 300 mm breiðir og 3000 m langir. Klæðning skal fest með 

smellukerfi samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Allar festingar eru 

faldar.  Litur á viroc klæðningu skal vera samkvæmt arkitektateikningum. Og 

sjá má nánar litval á útlitsteiningum arkitekta nr. 2.03-01 og 2.03-02. 
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Kopar klæðningarkerfi: 

Verktaki skal klæða veggi léttra svala með „forveðraðri“ koparklæðningu, litur 

klæðningar skal vera brúnn, OXID (RAL 8016 ). Kopar klæðist á 

timburklæðningu. Koparklæðningin skal vera 0,7 mm þykk og skal frávik frá 

þykkt ekki vera meiri en +/- 0,030mm. Lásar skulu vera tvöfaldir standandi lásar 

lóðrétt c/c 400mm. Klæðningin skal standast allar kröfur skv. 

Byggingarreglugerð Efnið skal vera þjált og auðvelt í vinnslu og það verður að 

vera hægt að beygja það í 180°og rétta aftur úr því án þess að það brotni. 

Efni til þéttingar á lásum koparplatna, samskeytum og efnisskilum þar sem við 

á, skal vera hlutlaust (neutralt) og skal verktaki sýna fram á að það valdi ekki 

skaða á klæðningarefninu né veðurhúð þess. Verkkaupi skal leggja fram 

sýnishorn af efninu til samþykktar hjá eftirlitsmanni verkkaupa og arkitekt áður 

en að framkvæmd kemur. Gerð festinga og fjölda skal bera undir eftirlitsmann 

og verkfræðinga hússins til samþykktar áður en vinna hefst. Allt efni og 

uppsetning skal vera skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. 

fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa. Allt efni, vinna og frágangur skal vera 

fyrsta flokks fagvinna í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 

ÖII fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum með reynslu í klæðningu með 

kopar eða sinki. Skal verktaki geta sýnt fram á það og benda á verk sem hann 

og menn hans hafa unnið enda beri þau vott um fagleg vinnubrögð, að mati 

verkkaupa. Verktaki skal gefa 10 ára ábyrgð á öllu efni og allri vinnu. 

Álagsforsendur fyrir festingakerfi og klæðningar: 

Verktaki skal leggja fram útreikninga af burðarvirkjum klæðninga og sýna fram 

á hvernig eftirfarandi kröfur til festingakerfis og klæðningarkerfis eru uppfylltar: 

Útveggjaklæðning skal hönnuð í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. 

Vindálagið er jafnt upp eftir hæð hússins en er hærra næst úthornum en innar 

á veggflötum. Vindálagið er líka breytilegt eftir stærð klæðningarhluta. Þannig 

skal reikna hærra vindálag á minni klæðningarhluta. 

Hanna skal útveggjaklæðningu fyrir vindálag með: 

Kennigildi (án öryggisstuðuls): 3,5 kN/m2 

Hönnunargildi (með öryggisstuðli): 5,2kN/m2 
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Útreikninga á útveggjaklæðningu skal leggja inn til burðarþolsverkfræðinga til 

samþykktar. Verktaki leggur síðan áritaðar teikningar sínar inn til 

byggingafulltrúa. 

 Festing álklæðningar er eftirfarandi:  

Viroc plötur eru festar upp með smellum sem festast annar vergar í nót viroc 

plötu og annars vegar á álleiðara undirkerfis. Festingarkerfi skal samþykkt af 

eftirlitsmanni, verkfræðingi og arkitekt áður en framkvæmdir hefjast. Sjá 

teikningar nr. 2.03-01, 2.03-02, 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03. 

7.2.1 UNDIRKERFI ÚTVEGGJA 

7.2.1.1 ÚTVEGGJAGRIND Á STEYPTANN ÚTVEGG HG KERFI 

Verktaki skal setja upp svokallað HG undirkerfi. Kerfið samanstendur af 

UNILUME húðuðum stál veggfestinga og ál-leiðurum. UNILUME húðaðar stál 

veggfestinga, 60 x 30 mm eru boltaðar á steinsteyptan útvegg með 8 x 72 mm 

heitgalvaniseruðum múrboltum með herslu upp á 35-40 KN með asfalt pappa 

á milli veggfestinga og steypu. veggfestingar eru festir með C/C 600 lárétt og 

max C/C 1000 lóðrétt. Útveggir eru einangraðir með 50 mm hálfpressaðri 

steinull með rúmþyngd 80kg/m3 sem klæðist á milli veggfestinga. Því næst eru 

U-ál-leiðarar 46 x 30 mm festir við vinkla með 2 stk 4,8 x 20 mm 

heitgalvaniseruðum borskrúfum. Ál-leiðarar eru stilltir svo að loftbil á milli 

einangrunar og klæðningar a.m.k 20 mm. Við og í kringum glugga og útihurðir 

skal notast við F-ál-leiðara 80 x 30 mm. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda 

um frágang og uppsetningu. Sjá má nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 

2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m² af teikningu. Innfalið í verði er einangrun og undirkerfi 

uppkomið og fullfrágengið þ.m.t. afskurður og allar festingar.  

7.2.1.2 ÚTVEGGJAGRIND Á STEYPTANN ÚTVEGG TRIPPLE-S KERFI 

Verktaki skal setja upp svokallað Tripple-S undirkerfi. Kerfið samanstendur af 

UNILUME húðuðum stál vinklum og ál-leiðurum. UNILUME húðaðir stál vinklar, 

160 mm eru boltaðir á steinsteyptan útvegg með 8 x 72 mm heitgalvaniseruðum 

múrboltum með herslu upp á 35-40 KN með asfalt pappa á milli vinkils og 

steypu. Vinklarnir eru festir með  C/C 600 lárétt og max C/C 1000 lóðrétt. 
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Útveggir eru einangraðir með 150 mm hálfpressaðri steinull með rúmþyngd 

80kg/m3 sem klæðist á milli vinkla. Því næst eru T-ál-leiðarar 80 x 60 mm festir 

við vinkla með 2 stk 4,8 x 20 mm heitgalvaniseruðum borskrúfum. Ál-leiðarar 

eru stilltir svo að loftbil á milli einangrunar og klæðningar a.m.k 20 mm. Við og 

í kringum glugga og útihurðir skal notast við L-ál-leiðara 40 x 60 mm. Fylgja 

skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Sjá má nánari 

frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Mælt nettó í m² af teikningu. Innfalið í verði er einangrun og undirkerfi 

uppkomið og fullfrágengið þ.m.t. afskurður og allar festingar.  

7.2.2 EINANGRUN 

7.2.2.1 EINANGRUN ÚTVEGGJA 50MM STEINULL. 

Verktaki skal einangra hluta útveggja með 50 mm hálfpressaðri steinull með 

rúmþyngd 80kg/m3. Þessi einangrun kemur í útveggjagrind veggja. Einangrun 

skal fest með difflu sem skotin er í steinsteypu, a.m.k. 8-9 stk í hvern fermeter. 

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Sjá má 

nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í m² einangraðs veggs, mælt nettó á teikningu arkitekta. Öll 

op stærri en 1m² hafa verið dregin frá. Innifalið í einingaverði skal vera öll skörun og 

allur frágangur við glugga, hurðir, innhorn og úthorn. 

7.2.2.2 EINANGRUN ÚTVEGGJA 150MM STEINULL. 

Verktaki skal einangra útveggi með 150 mm hálfpressaðri steinull með 

rúmþyngd 80kg/m3. Þessi einangrun kemur í útveggjagrind veggja. Einangrun 

skal fest með difflu sem skotin er í steinsteypu, a.m.k. 8-9 stk í hvern fermeter. 

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Sjá má 

nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í m² einangraðs veggs, mælt nettó á teikningu arkitekta. Öll 

op stærri en 1m² hafa verið dregin frá. Innifalið í einingaverði skal vera öll skörun og 

allur frágangur við glugga, hurðir, innhorn og úthorn. 
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7.2.2.3 EINANGRUN UNDIR  LOFTAPLÖTU 150MM STEINULL. 

Verktaki skal einangra undir steypta loftaplötu yfir inndregnum svölum með 100 

mm hálfpressaðri steinull með rúmþyngd 80kg/m3. Þessi einangrun kemur í 

niðurtekkna grind úr sama sama kerfi og útveggjaundirkerfi. Annarsvegar skal 

einangra undir gólfplötu fyrir ofan pall í íbúð með 150 mm Kingspan einangrun 

TR26 eða sambærilegu. Einangrun skal fest með difflu sem skotin er í 

steinsteypu, a.m.k. 8-9 stk í hvern fermeter. Fylgja skal leiðbeiningum 

framleiðanda um frágang og uppsetningu. Sjá má nánari frágang á teikningum 

arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í m² einangraðra loftaplatna, mælt nettó á teikningu arkitekta. 

Öll op stærri en 1m² hafa verið dregin frá. Innifalið í einingaverði skal vera öll skörun og 

allur frágangur við glugga, hurðir, innhorn og úthorn. 

7.2.2.4 EINANGRUN SÖKKUL- OG KJALLARAVEGGJA 

Sökkulveggi skal einangra með 100 mm EPS einangrun. Steyptir 

kjallaraútveggir sem verða niðurgrafnir skal einangraðir síðar með 125mm EPS 

einangrun Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. 

Sjá má nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-06 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Einangrun sökkul- og kjallaraveggja er mæld í m². Innifalið í verkliðnum er 

allt efni og vinna sem til þarf við verklið. 

7.2.3 VATNSÞÉTTING OG REGNVÖRN 

7.2.3.1 VATNSÞÉTTING, STEYPUSKIL KJALLARAVEGGJA/ÚTVEGGJA 

Kjallaraveggi sem eru einangraðir að utan skal vatnsþétta sérstaklega með 

einu lagi af ásoðnum tjörupappa yfir steypuskil botnplötu. Tjörupappi skal vera 

minnst 500 mm breiður og skal vera soðinn annarsvegar til helminga við sökkul 

og hinsvegar við kjallaravegg. Sama gildir um öll steypuskil útveggja bæði lárétt 

og lóðrétt steypuskil. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og 

uppsetningu. Sjá má nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 2.01-01, 2.01-

02  ,2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 
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Magntölur: Vatnsþétting á kjallaraveggi og útveggi er mæld í lengdarmetrum. Innifalið 

í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf. 

7.2.3.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA OG LOFTAPLÖTU SORPGEYMSLU 

Á steypta útveggi og loftaplötu sorpgeymslu sem eru niðurgrafin skal bræða 

tvöfalt lag af tjörupappa, verklýsing fyrir tjörupappa má sjá í kafla 7.1.1.1. Fylgja 

skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Sjá má nánari 

frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-06 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Vatnsþétting sorpgeymslu er mæld í fermetrum. Innifalið í verkliðnum er allt 

efni og vinna sem til þarf. 

7.2.3.3 REGNVÖRN ÚTVEGGJA 

Klæða skal útveggi með regnvarnarlagi. EPDM dúkur (Sika® Membran) eða 

sambærilegt skal klæða utan á alla útveggi ofanjarðar að frádregnum veggjum 

undir skyggni og niður teknum loftum undir þakskyggni. EPDM dúkur skal koma 

einlitur svartur frá framleiðanda þar sem hann er sýnilegur milli fúa á 

útveggjaklæðningu. Regnvörn festist utan á álleiðara undirkerfis og klemmist 

föst milli leiðara undirkerfis og útveggjaklæðningar. Ganga skal úr skugga um 

að regnvörn sé vel strekkt yfir fleti og uppsetning samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda. Sjá má nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-

02 og 2.06-03 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er m² einangraðs veggs, mælt nettó á teikningu arkitekta. Öll op stærri 

en 1m² hafa verið dregin frá. Innifalið í einingaverði skal vera öll skörun og allur 

frágangur við glugga, hurðir, innhorn og úthorn. 

7.2.4 ÚTVEGGJAKLÆÐNING 

7.2.4.1 UTANHÚSSKLÆÐNING VIROC  

Klæða skal útveggi með 19 mm Virocplötum. Viroc plötur koma til sniðnar og 

nótaðar í stærðum 300 x 3000 mm frá framleiðanda. Plötur eru festar upp með 

álsmellum sem festast annars vegar inn í nót platna og hinsvegar hnoðaðar við 

ál leiðara undirkerfis með álhnoðum. Bil milli plantna skal vera 10 mm. Þess 

skal gætt við uppsetningu útveggjaklæðningar að línur séu beinar þannig að 

klæðning útveggja myndi eina heild. Skörun lóðrétt er óregluleg og má sjá 
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nánar á útlitsteikningum arkitekta nr. 2.03-01 og 2.03-02. Frágang horna, 

glugga og hurða má sjá á deiliteikningum nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03. 

Útveggjaklæðning skal vera í einum lit svartur með sjónsteypu áferð. Krafist er 

minnst 10 ára ábyrgðar á efni og vinnu ásamt öllum frágangi álklæðningarkerfis.  

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mæld útveggjaklæðning í fermetrum klæddra flata þar sem öll 

gluggaop eru dregin frá í magni. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til 

að fullgera verkliðinn, Virocklæðning og annar frágangur sem tengist álklæðningu og 

ekki skilgreindur sérstaklega í öðrum liðum eins og t.d. burðarþolshönnun, gataplötur 

fyrir loftun o.fl.  

7.2.4.2 NIÐURTEKIN KLÆÐNING UNDIR ÞAKSKYGGNUM 

Undir þakskyggni ofan við pall íbúðar og inndregnar svalir á annarri hæð 

skal klæða með viroc klæðningu. Klæðningin skal vera samskonar og á 

veggjum fest neðan á lárétta burðargrind úr álleiðarkerfi. Grindin skal byggð úr 

samskonar kerfi og veggklæðning. Triple S, álvinklar eru festir upp í þakplötuna 

með L-140 mm múrboltum. Stög úr heildregnum álleiðurum 60x40 mm skrúfast 

á vinklana. Gera þarf ráð fyrir þensluhreyfingum vegna eðliseiginleika álsins við 

uppsetningu og frágang festinga leiðarkerfisins. Neðan á stögin skrúfast svo 

láréttir álleiðarar einnig úr 60x40mm vinklum. Viroc klæðning skal loks fest 

neðan á lárétta leiðara. Mynda skal 20 mm fúgu umhverfis allan flötinn til að 

tryggja loftun aðliggjandi útveggjaklæðningar. Deiling klæðninga skal vera 

samskonar og klæðning útveggja og lýst er í kafla 7.2.4.1. Sjá má nánari 

frágang á teikningum arkitekta nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-06. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í m² Innifalið í verði skal vera fullsmíðuð og fullfrágengin 

klæðning og upphengikerfi, þ.m.t. allar festingar og annað sem til þarf. 

7.2.4.3 KOPARKLÆÐNING VEGGJA, LÉTTAR SVALIR 

Verktaki skal klæða útveggi léttra svala með læstri koparklæðningu sjá nára 

kafla 7.2.0. Mæla skal út flötinn og deila niður klæðningunni í fullu samráði við 

eftirlitsmann. Plöturnar skal mæla út og klippa og beygja í viðurkenndri 

blikksmiðju. Plöturnar skal festa upp skv. fyrirmælum framleiðanda og i 

samræmi við álagskröfur verkfræðinga . Fest eru sérstök eyru á undirbyggingu 
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og flipinn á eyrunum er síðan beygður með samskeytum platnanna með 

sérstakri beygjuvél og klæðningunni læst þannig saman. Festifliparnir eru ca 5 

cm breiðir og eru ca 4 -6 flipar á hvern metra klæðningar. Við alla 

uppsetningarvinnu skal gæta fyllstu nákvæmni. Frágangur skal vera skv. 

sérteikningum. Lögð skal áhersla á að lofrásir séu allstaðar óhindraðar, loftrásir 

skulu gerðar með áfellum sem eru sígataðar að hluta, verktaki skal leggja fram 

prufu af götun, sem skal samþykkjast af eftirlitsmanni. Hvað varðar önnur atriði 

í sambandi við meðferð geymslu o.s.frv. á klæðningarplötunum og undirgrind, 

skal fara í hvívetna eftir fyrirmælum framleiðenda. Vegna hættu á tæringu skal 

hindra alla snertingu við blauta steypu eða aðra málma. Gæta skal sérstaklega 

að því að allt efni og allar festingar séu þannig að ekki sé um spennumun/leiðni 

að ræða milli efna. sjá nánar á teikningum arkitekta nr. 2.06-02 og 2.14-01. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er m² af klæðningu, öllum festingum og áfellum mælt nettó á teikningu 

arkitekta. Öll op stærri en 1m² hafa verið dregin frá. Innifalið í einingaverði klæðninga 

skal vera öll skörun, allur frágangur og öll vinna til að fullgera viðkomandi verkþátt. 

7.2.4.4 KOPARKLÆÐNING UNDIR LOFT LÉTTRA SVALA . 

Verktaki skal klæða undir útkagandi svalir með samskonar kopar klæðningu og 

veggir klæðast með. Kopar klæðist á timburklæðningu. Sjá nánar kafla 7.2.0 og 

7.2.4.3. Sjá nánar á teikningum arkitekta nr. 2.06-02 og 2.14-01. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er m² af klæðningu, öllum festingum og áfellum mælt nettó á teikningu 

arkitekta. Öll op stærri en 1m² hafa verið dregin frá. Innifalið í einingaverði klæðninga 

skal vera öll skörun, allur frágangur og öll vinna til að fullgera viðkomandi verkþátt. 

7.2.4.5 LERKI KLÆÐNINGARKEFI 

Hluti útveggjaklæðningar á suðurhlið hússins er lerki klæðning sem er fest á 

stálprófíla. Lerki battningar eru 80 x 150 mm með flága að ofan verðu svo vatn 

sitji ekki á bitum, gráða flága er 2°. Battningar festast með tveimur heitgalv. 

frönskum skrúfum 6,0 x 60 mm við hvern stálprófíl, stálprófílar eru festir upp 

C/C 1500 mm lárétt. Klæðning er gisklædd utan á stálkerfi og er C/C 150 mm 

lóðrétt. Setja skal asfalltpappa sem millilegg milli stáls og timburs til að auka 

endingu. Stálfestingar koma með ásoðnum festingum fyrir lerki battninga og sjá 

má nánar á hlutateikningu arkitekta nr 2.13.01. Nánar er farið í stálsmíði í kafla 
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7.8.3. Timbur skal íslenskt lerki valið án galla sem rýrt geta styrk eða endingu 

efnisins. Allt tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án 

lausra kvista. Ekki mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði , né heldur 

mega sjást merki um rot, sveppi eða skordýr. Timbur til nota utanhúss sé í 

rakaflokki 12, þ.e a.s. 9,0-14% Allt lerki skal vera ómeðhöndlað þannig að það 

gráni. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er lengdarmetrar af timbri mælt nettó á teikningu arkitekta.Í 

einingarverðum skal innifalið allt efni og öll vinna til að fullgera viðkomandi verkþátt. 

7.2.5 ÁFELLUR OG VATNSBRETTI 

Umhverfis glugga og hurðir og umhverfis útveggjaklæðningu og aðliggjandi 

byggingarhluta o.fl. skal koma fyrir formbeygðum viðeigandi flasningum og 

áfellum í samræmi við frágangsdeili arkitekta. Að ofan við glugga er flasning 

með dropabroti, á hliðum eru hliðarstykki og vatnsbretti að neðan og við sökkul. 

Efnið skal vera úr sléttu efni í lit RAL 7016. 1. mm, en vatnsbretti skulu vera 2 

mm efni. Flasningar þessar, bretti og áfellur eru samsettar úr undirstykki og 

yfirstykki. Undirstykki eru skrúfuð í undirliggjandi burðargrind cc 300 mm. 

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

innanverðu. Þar sem plötur/flasningar mætast enda í enda skal setja millilegg 

(laska) undir samskeytin úr 2,0 mm efni, samskonar og klæðningin og tryggja 

eðlilega hreyfingu efnisins. Sjá má nánari frágang á teikningum arkitekta nr. 

2.06-01, 2.06-02 og 2.06-06. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í nettó lm, mælt af teikningu. Innifalið í verði eru allar 

flasningar og áfellur fullbúnar, ásamt tilheyrandi festingum þ.m.t millilegg, skörun og 

afskurður. 
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7.3 ÁLGLUGGAR OG HURÐIR. 

7.3.0 ALMENN ATRIÐI. 

Byggingin er þegar uppsteypt og því eru öll glugga- og hurðaop tilbúin til 

ísetningar hurða og glugga. Verktaki skal leggja til og setja upp alla glugga og 

útihurðir samkvæmt teikningum arkitekta og sjá um alla ísetningu, festingar og 

fullnaðarfrágang þeirra að utanverðu og einnig að innan (þéttingar). Hann skal 

taka öll mál sjálfur áður en gluggar eða hurðir eru pantaðar, og bera ábyrgð á 

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

eða láréttar. Málsetningar á gluggayfirlitum erum smíðamál og má því panta 

eftir þeim eftir að öll mál hafa verið staðfest á verkstað. Venjulega skal reikna 

með 15 mm hlauprúmi kringum glugga og hurðir á alla vegu. 

Allir gluggar og hurðir skulu vera úr álkerfi með rofinni kuldabrú. Hér er miðað 

við álgluggakerfi frá framleiðandanum REYNAERS eða annað sambærilegt og 

skulu allir gluggar vera af gerðinni CS-77, þ.e. stólpakefi með 50 mm breiðum 

prófílum. 

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

Vindálagið á glugga og gler er metið eftirfarandi af burðarþolshönnuði hússins. 

Kennigildi (án öryggisstuðuls): 3,5 kN/m2. Hönnunargildi (með öryggisstuðli): 

5,2kN/m2. Formbreyting á gluggakörmum skal vera í samræmi við flokk A í 

byggingarreglugerð. Formbreyting á gleri skal ekki vera meiri en L/150 þar sem 

L er styttri haflengd rúðu. Verktaki skal leggja fram framleiðsluteikningar af 

öllum gluggum og hurðum til yfirferðar ásamt burðarþolsútreikningum og leggja 

inn til  verkfræðistofu (burðarþolshönnuður byggingarinnar) til samþykktar. 

Verktaki leggur síðan áritaðar teikningar sínar inn til byggingafulltrúa. 

U-gildi glugga og hurðakarma skal ekki vera hærra en uppgefið hámark í 

byggingareglugerð eins og fram kemur í byggingarlýsingu á teikningu arkitekta 

1.01.01 (Kw=2,0 W/m²K). 

 Leita skal samþykkis eftirlitsmanna verkkaupa og arkitekta um allt efni áður en 

pöntun er gerð. Verktaki skal frá upphafi verja alla glugga- og hurðarkarma og 

gler fyrir skemmdum vegna síðari framkvæmda, með því að klæða þá af. 

Fara skal vandlega eftir leiðbeiningum framleiðanda og hönnuða þannig að 

uppsetning, þéttingar og endanlegur frágangur verði fullnægjandi. Þessa vinnu 
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skal framkvæma af reyndum iðnaðarmönnum sem hafa kynnt sér gögn 

framleiðenda til hins ýtrasta. 

Allt ál skal vera raflakkað í RAL litakerfi, fyrir samsetningu. Hvítt að innanverðu 

en litað (grátt) að vali arkitekts að utanverðu. Nánar í samráði við arkitekt 

hússins. 

Allar skrúfur og boltar skulu vera ryðfríar (A4) og festingar og styrkingar 

heitgalvanhúðaðar. Sjá nánar á teikningum arkitekta nr. 2.04-01 og 2.04-02 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli bæði að utan og innan 

samkvæmt teikningum og lýsingu, þar með talið allar festingar, efni, vinna, búnaður og 

annað sem þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast til verklýsingar. 

7.3.0.1 ÁLGLUGGAR 

Allir gluggar skulu vera álgluggar með rofinni kuldabrú þannig að innri prófíll 

skal vera með loftræstu falsi sem drenar vatn út, síðan gler og loks yfirskúffa. 

Álprófílar skulu vera með þéttilistum úr silicon gúmmíi og skulu þeir þola minnst 

1100 Pa þrýsting í slagregni án þess að leka. Varðandi glerjun vísast í kafla 7.4 

hér á eftir. 

 Þar sem gluggar ná yfir hæðarskil og þar sem gluggakerfi samliggjandi glugga 

tengjast yfir plötuskil, bita og eða súlur, er aðeins um glerjunarhluta gluggakerfis 

að ræða, ekki heila pósta. 

 Sum opnanlegu faganna eru reyklosunarop og eru útbúin rafknúnum búnaði til 

opnunar sbr.teikningar. 

 Verktaki skal taka öll mál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Venjulega skal reikna 

með 15 mm hlauprúmi kringum glugga og hurðir á alla vegu. Sjá nánar á 

teikningum arkitekta nr. 2.04-01 og 2.04-02 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í stk. hurða og glugga. Innifalið í verði eru allir gluggar, hurðir 

og opnanleg fög, íkomnir og fullfrágengnir, með öllum þéttingum, festingum, læsingum, 

húnum, gripum og pumpum ásamt öðrum tilheyrandi búnaði, í samræmi við teikningar. 

7.3.0.2 HURÐIR. 

Hurðir eru þrenns konar. Hefðbundnar hurðir (svalahurðir og hurðir í 

hliðarinngöngum) og svo aðalinngangshurð sem skal vera tvöföld rafdrifin 
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rennihurðir. Hurð að kjallara er stálhurð frá Glófaxa eða sambærileg. Einnig er 

ein innaksturshurð í bílgeymslu. Allar álhurðir skulu vera úr áleiningum af 

gerðinni CS-77 frá REYNAERS, eða sambærilegt. Hurðirnar skal setja í glerföls 

viðkomandi gluggaramma sem lýst er hér á undan. Þéttingar hurða skulu vera 

úr silicon-gúmmíi og skulu þær þola 1100 Pa þrýsting í slagregni án þess að 

leka skv. Vottun Nýsköpunarmiðstöðvar þar um. Varðandi glerjun vísast í kafla 

7.4 hér á eftir. Allar festingar, lamir, skrár og annar búnaður skal vera 

sérstaklega öflugur og miðast við notálag almenningsbygginga. 

Á allar hefðbundnar hurðir (svalahurðir- og hurðir í hliðarinngöngum), skal setja 

húna úr ryðfríu stáli af gerðinni D-Line, eða sambærilegt, 1 stk. á hverja hurð. 

Panikslá skal fylgja hurðum í flóttaleiðum. Jafnframt skal setja á þær vandaðar 

hurðapumpur í samræmi við þyngd hurðanna og álag, t.d. Dorma TS 97 eða 

sambærilegt. Rennihurðir skulu útbúnar viðeigandi brautum og búnaði sem 

miðast við notálag almenningsbygginga. 

Á allar hurðir skal setja vandaðar og sterkar skrár, t.d. af gerðinni Assa eða 

sambærilegt. Hurðaskrár skulu vera í höfuðlyklakerfi. Lyklakerfið skal miða við 

4 flokka (a, b, c, og d) og skal hanna það í samráði við eftirlitsmann og 

umsjónarmann mannvirkja bæjarins. 

Sjálfvirk tvöfald rennihurð er í glervegg aðalinngangs. hún skal framleidd 

samkvæmt EN-14351-1 og vera með tilheyrandi búnaði þ.e. brautum, mótor 

varafli og tilheyrandi. Búnaður og innri stýring á að vera á varaafli (power 

backup) til opnunar við eldsvoða eða rafmagnstruflanir. Fræsa skal í flekana og 

fella í þar til gerð ”grip” að innanverðu svo auðveldara sé að opna þær þegar 

þær ”lamast”, ef til þess kemur. Engin læsing er á hurð. Hurð fylgja innrauðir 

hreyfiskynjarar að utan og innan. 

Í hurðir skal nota hert samlímt gler með grönnum prófílum. Þess er krafist að 

prófílar hafi þéttingar á milli hurða og á mótum hurða og glerveggjar/glugga. 

Hurðabúnaður kemur innan á anddyrisvegginn. 

Leggja skal fram CE-vottorð, þar sem fram kemur að hurðir hafi verið 

framleiddar samkvæmt ARGE-European Guideline No:2 frá 04.2011 og 

búnaður sé vottaður og uppfylli EN1154 og EN1155. Gler í rennihurðum skal 

vera hert glært samlímt öryggisgler 4+4 mm. 



Þjóðgarðsmiðstöð Útboðsskilmálar & verklýsingar Almennt útboð 

Hellissandi         2018             BF LOK1010 

 

 

109 

 

Hurðir og þ.m.t. rennihurðir eru magnteknar með þeim glervegg/glugga sem 

þær eru settar í. Uppsetning skal framkvæmd af framleiðanda eða mönnum á 

hans vegum. Uppsetningarkostnaður, tenging og prófun er innifalin í lið 

viðeigandi glerveggjar/gólfsíðs glugga.Sjá jafnframt upplýsingar framleiðenda 

um ísetningu og frágang. Sjá nánar á teikningum arkitekta nr. 2.04-01 og     

2.04-02. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Þetta er ekki greiðsluliður, heldur skal kostnaður vera innifalin í 

einingaverðum viðkomandi gluggaeiningar. 

7.3.0.3 GLUGGAR OG HURÐIR: FESTINGAR, ÍSETNING OG FRÁGANGUR. 

Gluggar og hurðakarmar verða settir í eftir uppsteypu sbr. kafla hér á undan. 

Frágangur við klæðningar er sýndur á deiliteikningum arkitekta. Ísetning gerir 

ráð fyrir ísetningu með tvöföldu þéttikerfi, utan sem innan. 

Notkun festifrauðs til ísetningar hurða eða glugga er óheimil. 

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

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

og annan frágang hurða og glugga. Hann skal útfæra festingarnar og fá 

samþykki hönnuða fyrir þeim, áður en smíði hefst. Eins og fram hefur komið 

skulu allar festingar, þ.e. skrúfur og boltar, vera úr ryðfríu stáli. Stálstyrkingar 

skulu vera úr heitgalvanhúðu stáli. 

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

karma. Karmarnir festist í stein með áskrúfuðum vinklum og múrboltum í stein. 

Festingar ákvarðist af verkfræðingum í samræmi við kröfur í verklýsingu hér að 

framan. 

Fúgur milli karma og veggja skal fylla eins og sýnt er á teikningum arkitekts – 

kítti, þéttipulsa, tróð og Ilmod borði að innanverðu. 

Að utanverðu skulu þéttingar glugga og hurða vera þannig að líma skal lag af 

EPDM-þéttidúk u.þ.b. 15 sm út á allar hliðar og kanta aðliggjandi 

byggingarhluta sem mynda viðkomandi gluggaop. Þéttilagið skal síðan klemmt 

í glerfals. Steypuyfirborð viðkomandi veggflata skal vera slétt, hreint og þurrt, 

áður en borðinn er límdur niður. Ekki skal vinna þennan verklið í hitastigi undir 

5°C né í votviðri nema tryggt sé með yfirbyggingu eða öðrum hætti að hitastig 

og rakastig sé ásættanlegt að mati eftirlitsmanns. Fara skal vandlega eftir 
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fyrirmælum framleiðanda dúksins við þessa framkvæmd. Sjá nánar á 

teikningum arkitekta nr. 2.04-01 og 2.04-02 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum viðkomandi glugga og hurða, lið 

7.3.0.1 og 7.3.0.2. þ.m.t. allur frágangur og þéttingar að innan- og utanverðu. 

7.3.0.4 OPNANLEG FÖG. 

Í ákveðnar gluggaeiningar, skv. gluggayfirliti arkitekta, koma opnanleg fög. 

Opnanleiki faganna skal vera stillanlegur og takmarkaður. Lamir skulu vera í 

samræmi við þyngd og álag. 

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

opnanlegra faga skal vera þannig að það þoli mikið notaálag. 

Læsingar fyrir rammana (opnanlegu fögin) skulu vera af gerðinni Carl F.P. 

00.3025/26 eða sambærilegar. Handföng skulu vera ryðfrí með burstaðri áferð, 

t.d. af gerðinni D-Line eða sambærilegir. 1 stk. á litla glugga, en 2 stk. á stærri. 

250 mm frá hvorri hlið. Sjá nánar á teikningum arkitekta nr. 2.03-01 og 2.03-02 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum viðkomandi glugga lið 7.3.0.1.  

7.3.0.5 OFANLJÓS Á ÞAKI. 

Á þaki er ofanljós (Þakgluggi). Verktaki skal mæla stærð opa og sannreyna þau 

áður en smíði hefst. Þar skal koma fyrir ofanljósstrokk úr heitgalvanhúðuðu 

10mm flatstáli og Þakglugga úr álkerfi af gerðinni REYNAERS CR-120 eða 

sambærilegur festist þar ofaná í samræmi við yfirlitsteikningar og deili. 

Ofanljósstrokk er lýst og hann magntekin í kafla 7.8. um málmsmíði. 

Flangs efst á strokknum er sæti fyrir þakgluggann. Þakgluggi sest ofan í þar til 

gert sæti í stokk og festur við strokk/flangsinn á hlið með 10 x 50 mm boltum cc 

300 mm. Fúga milli karma og stokks skal fylla eins og sýnt er á teikningum 

arkitekts – kítti, þéttipulsa, tróð og Ilmod borði að innanverðu. 

Að utanverðu skulu þéttingar glugga og hurða vera þannig að líma skal lag af 

EPDM-þéttidúk u.þ.b. 15 sm út á allar hliðar og kanta aðliggjandi 

byggingarhluta sem mynda viðkomandi gluggaop. Þéttilagið skal síðan klemmt 

í glerfals. 2 mm ál flasning er einnig klemmd í glerfals sem er frágangskantur 

ytra byrðis og skal vera vinkilbeygður og ná vel niður fyrir flangsinn. Ásoðinn 



Þjóðgarðsmiðstöð Útboðsskilmálar & verklýsingar Almennt útboð 

Hellissandi         2018             BF LOK1010 

 

 

111 

 

þakpappi skal bræddur yfir flans og upp á hliðar stokks. Þakgluggi skal vera 

vottaður og standast allar þær kröfur sem gerðar eru til glugga og festinga 

þeirra sbr. kröfur í kafla 7.3.0.1 hér á undan. Sjá nánar á teikningu arkitekta nr. 

2.06-02. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í stk. þakglugga. Innifalið í verði er Þakgluggi, uppkominn og 

fullfrágenginn, með öllum þéttingum, festingum og öðru tilheyrandi. 

7.3.0.6 BRÁÐABIRGÐALOKUN. 

Verktaki skal ekki setja glugga, hurðir né hið endanlega gler í húsið fyrr en 

öruggt er að það verði ekki fyrir varanlegum skemmdum, s.s. vegna annarra 

framkvæmda. Þá bráðabirgðalokun, sem hann telur sig þurfa til að loka húsinu 

skal hann sjálfur leggja til og setja í á sinn kostnað. Verktaka er heimilt að setja 

glugga í og glerja jafnóðum og verkinu miðar áfram að því tilskyldu að gerðar 

séu nauðsynlegar ráðstafanir til að verja það skemmdum. Varðandi þær 

ráðstafanir skal leita samþykkis eftirlitsmanns. Til bráðabirgðalokunar telst 

einnig skjóllokun vegna hugsanlegra aðgerða sem veðurfar og eða hitastig 

kalla á. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum glugga og útihurða, lið 7.3.0.1 og 

7.3.0.2. Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

7.3.0.7  VARNIR FYRIR GLUGGA, HURÐARKARMA OG GLER. 

Verktaki skal frá upphafi verja gluggakarma og gler fyrir skemmdum vegna 

síðari framkvæmda. Verði karmar eða gler fyrir skemmdum skal hann bera 

skaðann undir eftirlitsmann og ákveða aðgerðir. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum glugga og útihurða, lið 7.3.0.1 og 

7.3.0.2. Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

7.3.0.8 GLER. 

Áhersla er lögð á sem hlutlausastan lit og sem minnsta speglun í gleri utanfrá 

séð. Þykkt glers verði að lágmarki 6 mm ytra byrði, en 5 mm innra byrði. Loftrúm 

milli glerja skal vera að lágmarki 12 mm. Svignun glers sé hvergi meiri en L/150 

miðað við styttri hlið glersins og hvergi meiri en 8 mm. Svignunarreikninga skal 
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miða við 2,1 kN/m² þrýsting, sbr. fyrirmæli Nýsköpunarmiðstöðvar. 

Glerframleiðandi skal leggja fram útreikninga sína til samþykktar hjá 

burðarþolshönnuðum. 

Gler í glugga, hurðir og opnanleg fög í glugga skal vera s.k. Sol-Stop gler 

(Super silver) og miða við eftirfarandi gildi: K-gildi 1,1 W/m² K, G-gildi 75-78%, 

LT-gildi (ljósgegnumstreymi) að lágmarki 60-70%, LR-gildi 

(speglunargildi/endurkast ljóss) að lágmarki 14-15%. 

Allt gler í hurðir og gólfsíða glugga skal vera öryggisgler, bæði ytra og innra 

byrði sbr. byggingareglugerð gr. 12.4 (Gler í byggingum) og kafla 8.5.2 (Gler) 

og leiðbeiningarblað Nýsköpunarmiðstöðvar (Rb-blað). Samsetning þeirra skal 

vera þannig að tvær rúður 2x4 mm eru samlímdar með 0,8 mm öryggisfilmu úr 

plasti á milli. 

Framleiðandi skal gefa 5 ára ábyrgð á gæðum samsettra rúða og skal ábyrgðin 

einnig ná til ísetningar. Verktaki skal afhenda verkkaupa ábyrgðarskírteini 

(banka eða tryggingafélags) þessa efnis. Verktaki skal taka öll glermál sjálfur, 

og bera ábyrgð á þeim. Venjulega skal reikna með 7 mm hlauprúmi kringum 

rúður á alla vegu. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum glugga og útihurða, lið 7.3.0.1 og 

7.3.0.2. Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

7.3.0.9 GLERÍSETNING. 

Nota skal ísetningarefni með álagsstuðul sem samsvarar uppgefnu álagi, þ.e. 

2,1 kN/ m². Leita þarf samþykkis verkkaupa á þeim ísetningarefnum sem nota 

á. Verktaki skal hafa fullt samráð við eftirlitsmann verkkaupa um 

ísetningaaðferð. 

Fyrir glerjun í álprófíla skal verktaki kynna sér vandlega leiðbeiningar og fylgja 

þeim í smáatriðum við ísetningu og frágang. 

Sérstaklega er bent á að hreinsun og hreinlæti við ísetningu eru mikilvæg atriði. 

Við glerjun skal fylgja leiðbeiningum glerframleiðenda í hvívetna. Athuga þarf 

gerð og lögun burðarklossa. Klossar glers skal vera skv. reglum settum af 

glerframleiðenda og eftirlitsmanni verkkaupa. 

 



Þjóðgarðsmiðstöð Útboðsskilmálar & verklýsingar Almennt útboð 

Hellissandi         2018             BF LOK1010 

 

 

113 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala: Kostnaður er innifalinn í einingaverðum glugga og útihurða, lið 7.3.0.1 og 

7.3.0.2. Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

 

7.3.1 ÁLGLUGGAR 

Allir gluggar skulu vera úr álkerfi með rofinni kuldabrú. Hér er miðað við 

álgluggakerfi frá framleiðandanum REYNAERS eða annað sambærilegt og 

skulu allir gluggar vera af gerðinni CS-77, þ.e. stólpakefi með 50 mm breiðum 

prófílum. Nánari upplýsingar um glugga, ísetningu, glerjun ofl. er lýst í 

almennum kafla héra að ofan. 

7.3.1.1 G-01 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0. 

Álgluggi með 5 opnanlegum fögum. G-01 og G-02 standa saman og mynda 

eina heild. Ekkert öryggisgler er í glugga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.   

7.3.1.2 G-02 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með engum opnanlegum fögum. Tvær gönguhurðar eru í glugga og 

ein tvöföld rennihurð með sjálfvirkri opnun. G-01 og G-02 standa saman og 

mynda eina heild. Öryggisgler er í öllum gólfsíðum rúðum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.   

7.3.1.3 G-03 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með engum opnanlegum fögum. Ekkert öryggisgler er í glugga en rúða 

er mjög stór og þarf að ganga úr skugga um styrk og álag. 
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.   

7.3.1.4 G-04 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með 1 opnanlegu fagi . Ekkert öryggisgler er í glugga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

7.3.1.5 G-05 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með einu opnanlegum fagi, rafdrifnu tengt stjórnstöð 

bunaviðvörunarkerfis/reyklosun. Ein gönguhurð er í glugga. Öryggisgler er í 

öllum gólfsíðum rúðum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

7.3.1.6 G-06 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með engum opnanlegum fögum. Öryggisgler er í öllum gólfsíðum 

rúðum glugga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

 

 



Þjóðgarðsmiðstöð Útboðsskilmálar & verklýsingar Almennt útboð 

Hellissandi         2018             BF LOK1010 

 

 

115 

 

7.3.1.7 G-07 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með einu opnanlegum fagi, rafdrifnu tengt stjórnstöð 

bunaviðvörunarkerfis/reyklosun. ein gönguhurð er í glugga. Öryggisgler er í 

öllum gólfsíðum rúðum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

7.3.1.8 G-08 

Sjá einnig almennan kafla 7.4.0 

Álgluggi er með engu opnanlegu fagi. Ein gönguhurð eru í glugga. Öryggisgler 

er í öllum gólfsíðum rúðum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

7.3.1.9 G-09 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með einu opnanlegum fagi, rafdrifnu tengt stjórnstöð 

bunaviðvörunarkerfis/reyklosun. Ein gönguhurð er í glugga. Öryggisgler er í 

öllum gólfsíðum rúðum. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

7.3.1.10 G-10 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi með 1 opnanlegu fagi . Ekkert öryggisgler er í glugga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 
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Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, opnanleg fög, 

læsingar, gler og glerjun.  

7.3.1.11 ÞG-01 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álgluggi / þakgluggakerfi. Ekki opnanlegur. Ekkert öryggisgler er í glugga. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum gluggum innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem gler og glerjun.  

 

7.3.2 HURÐIR. 

Hurðir eru þrenns konar. Hefðbundnar hurðir (svalahurðir og gönguhurðir í 

hliðarinngöngum) og svo aðalinngangshurð sem skal vera tvöföld rafdrifin 

rennihurðir. Hurð að kjallara er stálhurð frá Glófaxa eða sambærileg. Einnig er 

ein innaksturshurð í bílgeymslu. Allar álhurðir skulu vera úr áleiningum af 

gerðinni CS-77 frá REYNAERS, eða sambærilegt. Hurðirnar skal setja í glerföls 

viðkomandi gluggaramma 

7.3.2.1 ÚH-01 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Polyhúðuð stálútihurð, litur RAL 7016, Eldvarnarhurð EI 30-CS með 

hurðarpumpu og 3 punkta læsingu,  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum hurðrum, innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, læsingar, 

hurðahúnar, hurðarpumpur, gler og glerjun. 

7.3.2.2 ÚH-02 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0 

Álhurðhurð með innbrenndum lit RAL 7016, Eldvarnarhurð EI 30-CS með 

hurðarpumpu og 3 punkta læsingu og panikslá að innanverðu.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 
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Magntölur: Magn er stk. af ísettum hurðrum, innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður svo sem lamir, læsingar, 

hurðahúnar, hurðarpumpur, gler og glerjun. 

7.3.1.3 BH-01 

Sjá einnig almennan kafla 7.3.0. 

Rafdrifnin aksturshurð m.t.h. opnunarbúnaði. Stærð hurðarinnar og útlit skal 

vera skv. teikningu, hurðin skal klædd að utan með viroc. Hurðin skal hafa 

vottun skv. Staðli EN 13241-1. Hurðin skal vera einangruð. Hurðin skal hafa 

fallöryggi. Hurðin skal vera með stálkápu sem þolir að viroc klæðning sé skrúfuð 

á. Allur búnaður skal taka tillit til þyngdaraukningar vegna 16mm viroc 

klæðningar. Hurðin skal vera rafdrifin og opnast upp og inn með lofti Frítt pláss 

fyrir hurð yfir opnum er um 150mm. Í þéttipylsu neðan á hurðinni skal vera 

sérstök neyðarvörn. Neyðarhnappur skal vera á opnunarbúnaði. Verði 

straumrof skal vera hægt að opna hurðina handvirkt. Öll stjórntæki og 

öryggistæki skulu innifalin og uppsett. Gatmál veggs uþb. 2500x3000mm hxb. 

Litur RAL 7016. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. af ísettum hurðum, innifalið í einingarverði skulu vera allar 

þéttingar, festingar og allur nauðsynlegur búnaður. 
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7.5 GLERHANDRIÐ SVALA 

7.5.1 HANDRIÐ Á SVALIR 

Smíða skal og setja upp glerhandrið á svalir. Sjá teikningar 2.06.01,2.06.01 og 

2.14.01.  

Uppbygging er handlisti, Easy glass system frá Samverk eða sambærilegt, sem 

festist ofan á sýruþvegnar glerskífur sem festist í Easy glass slim skúffu frá 

Samverk eða sambærilegt. Verði annað notað skal leita samþykkis arkitekts. 

Skúffa festist ofan á portvegg inndregnar svala og ofan í stálvirki í gólfi léttra 

svala. Hæð frá svalagólfi og yfir handlista skal vera 1100 mm á hæð. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntala er lengdarmetrar handriðslista, glers og skúffu. Innifalið skal vera allt efni og 

öll vinna sem þarf til að framkvæma verklið. 

. 

7.6 MÚR 

7.6.0 ALMENNT 

Um allan frágang múrvinnu skal fara samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 

Útlit fullunnins múrverks skal vera hreint og flekklaust. Yfirborðsáferð skal vera 

fínkornuð og ójöfnur, allt að 2 mm frávik frá múrfletinum. Yfirborð múrverks skal 

vera sprungulaust. Hárfínar sprungur, 0,1 mm sem málning fyllir, eru þó 

leyfilegar. Yfirborð múrverks skal þola högg, spark og togálag í múryfirborðinu. 

Auk þess skal hún þola vatns-, frosts-, og kemískt álag, veðrun og annað álag 

sem umhverfið býður uppá. Yfirborð múrverks skal alls staðar hafa góða 

viðloðun og skal verkinu þannig hagað að sprungumyndun eigi sér ekki stað. 

Múrverk utanhúss má ekki framkvæma í skínandi sól, regnveðri, frosti eða 

þegar hætta er á næturfrosti. Gera skal varúðarráðstafanir þannig að vatn frá 

þaki, vinnupöllum og sambærilegu verði ekki leitt að fullfrágengnum flötum. 

Mál og frávik 

Verklýsing miðar við að uppsteypa hússins nái þeim nákvæmniskröfum og fram 

koma í kafla 2 um burðarvirki sem eru eftirfarandi: veggir og loftplötur með sléttri 

áferð ± 5 mm. Allt efni skal vinna samkvæmt fyrirmælum framleiðenda og í 

samráði við eftirlit. Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og 
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skemmdum sem þau eða meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa. 

Efnisafganga svo sem lím og grunnefni má undir engum kringumstæðum tæma 

í niðurföll á vinnustað. Efnisafgöngum ber að safna í þar til ætluð ílát og þeim 

komið til förgunar hjá viðkomandi aðilum á kostnað verktaka. 

Undirbúningur og hreinsun 

Áður en múrverk hefst, skal höggva burt járn sem skaðleg geta talist 30 mm inn 

í flötinn og hreinsa alla steypufleti. Háþrýstiþvo skal alla fleti sem á að múrhúða, 

til að tryggja sem bestan árangur við hreinsun duftsmitandi flata, ryks, salts 

fituinnihaldandi efna og annarra efna sem rýrt gæti viðloðun múrhúðar við 

undirlagið. Ryðverja skal járnagrind í eða við yfirborð. Jafna skal ísogseiginleika 

undirlagsins með vökvun eða þurrkun. Grunna skal steypta fleti með ÍMÚR 

múrgrunni eða sambærilegum grunni, grunnurinn þarf að taka sig vel eða þorna 

áður en húðað er. Gleypna fleti getur þurft að grunna tvisvar. Grunnurinn þarf 

að þorna milli umferða. Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja undirvinnu 

undir steiningarlím áður en verki er haldið áfram. 

Filtun með steiningarlími 

Nota skal viðurkennd efni varðandi filteringu veggja. Grunnur og filter efni skulu 

vera frá sama framleiðenda. Um undirbúning, meðhöndlun, vinnsluhitastig, 

vinnutilhögun og lagþykktir skal fara að fyrirmælum framleiðanda. 

7.6.1 FILTUN STOÐVEGGJA 

Sjá almenna lýsingu í kafla 7.6.0. Steypta stoðveggi í kjallara skal filtera með 

steiningarlími eins og lýst hér að neðan nema annað sé tekið fram. Múr 

(filtering) skal hafa alls staðar góða viðloðun og skal verkinu þannig hagað að 

sprungumyndun eigi sér ekki stað. Verktaki skal hreinsa upp allan múr sem fer 

niður. Sjá teikningar arkitekta nr. 2.01-01, 2.01-02 og 2.03-01. 

Filtun  

Filtera skal alla sýnilega fleti á stoðveggjum samkvæmt eftirfarandi 

verklýsingum með þéttimúr eða steiningarlími. Af flötum þarf að hreinsa ryk, 

sementsslamm og öll óhreinindi og er hreinsun framkvæmd með háþrýstiþvotti. 

Val á hreinsunaraðferð fer eftir aðstæðum á verkstað og gert í samráði við 

eftirlitsmann. Fylla þarf í göt og holur með viðgerðarblöndu fínni eða milligrófri 

(háð efnisþykkt), áður en filtað er. Athugið kröfur til réttleika steypu sjá kafla 

7.6.0.  
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Grunnun. 

Grunna flötinn með múrgrunni. Láta grunninn þorna í 1-2 klst. Gleypna fleti 

getur þurft að tvígrunna. Grunnurinn þarf að þorna á milli umferða (ef 

grunnurinn hefur staðið lengur en 24 klst. þarf að grunna aftur). Múrgrunnur er 

einungis notaður á þurrt undirlag. 

Blöndun. 

Þéttimúrinn er blandaður saman við hreint, kalt vatn. Hæfilegt vatnsmagn í 

blöndu er uppgefið á umbúðunum. Blandan skal hrærð með hræripinna í borvél, 

þar til fengin er kögglalaus blanda sem gott er að vinna með. Blandan er látin 

standa í nokkrar mín. og síðan hrærð upp aftur án þess að blandað sé í hana 

meiri vatni. 

Notkun. 

Þéttimúrinn er heildregin þunnt á flötinn með glattara. Efnisþykkt u.þ.b. 1-2 mm 

Þegar efnið hefur tekið sig hæfilega, er hann pússaður með filtbretti í samræmi 

við yfirborðið í kring. Sé um opin sprungunet að ræða er tvídregið á flötinn, þ.e. 

fyrri umferð er ekki pússuð, heldur látin taka sig vel og síðan dregið aftur á 

flötinn og seinni umferðin pússuð með filtbretti. 

Aðhlúun. 

Verja skal efnið gegn hugsanlegri ofþornun, t.d. sterku sólskini eða vindi, 

ofkælingu eða regni fyrsta sólarhringinn eftir að blandan er borinn á. Nota skal 

heppilega yfirbreiðslu ef þörf krefur. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Verkliður er mældur í fermetrum (m²) veggja og er allt efni og vinna við að 

ljúka verkþætti innifalið í verði þ.m.t. yfirbreiðsla ef þörf krefur. Ekki er greitt fyrir 

afréttingu útveggja sé réttleiki steypu ekki samþykktur. 
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7.7 MÁLUN  

7.7.0 ALMENNT 

Málun filteraðra veggja 

Hér er lýst málun filteraðra veggja. Eftir að veggir hafa verið filteraðir með steiningarlími 

skal mála veggi með terpentínuþynnanlegri akrýlbundin málningu (Steinvari 2000 eða 

sambærileg málning).Veggir hafa áður verið vatnsvarðir með mónósílan. Litur 

málningar ákveðist í samráði við arkitekt. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur:Magntala er mældur nettó fermetri af fullmáluðum fleti. Innifalið skal allt efni 

og vinna til að fullgera verkið. Ekki er greitt sérstaklega fyrir kanta, brúnir og þess háttar. 

 

Málun stálhluta. 

Hér er lýst málun stálhluta. Miðað er við að mála alla hluti samkvæmt því kerfi sem er 

lýst nánar í verklið hér að neðan. Þessir byggingahlutar eru fyrst og fremst stál-stokkur, 

stálfestingar og stálhurð. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur eru sem hér segir af teikningum: stálfestingar í lm, ljósastokk í heild, stálhurð 

sem heild. Innifalið í verði er hver liður fyrir sig fullmálaður og frágenginn, þ.m.t. allur 

skurður. 

7.7.1 MÁLUN FILTERAÐRA ÚTVEGGJA.  

Sjá útlitsteikningar arkitekta nr. 2.03-01 og 2.03-02 staðsetningu lits. Mála skal 

filteraða veggfleti sjá lið 7.7.0. Undirvinnu skal ekki hefja fyrr en að höfðu 

samráði við eftirlitsmann. Verktaki er skyldur að sjá svo um, að málningu, 

fylliefnum og upplausnum sé ekki hellt í frárennslislagnir hússins heldur eytt á 

eyðingarstöð. Um meðferð allra efna skal farið eftir fyrirmælum framleiðanda. 

Flöturinn sem mála á skal vera hreinn, þurr og laus við óhreinindi og fitu. 

Vatnsvörn Fyrir málun skal bera á flötinn vatnsvörn mónósílan eða annað 

vatnsvarnarefni sem eftirlitsmaður samþykkir. Mála skal a.m.k. tvær umferðir 

með terpentínuþynnanlegri akrýlbundin málningu (Steinvari 2000 eða 

sambærileg málning). Ysta lag steinsins skal vera vel þurrt fyrir málun. Þynna 

skal málninguna hæfilega 5-10% í fyrri umferð. Ytri skilyrði, efnismeðferð og 

þekja (ltr. eða kg/m²/umf.) skulu að öðru leyti vera skv. leiðbeiningum 
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málningarframleiðanda. Heildarþurrfilmuþykkt skal vera að lágmarki 150 my. 

Litaval Ákvörðun lita skal vera í samráði við arkitekta. Litur skal vera RAl 7016, 

sjá skal nánar teikningu arkitekta nr. 2.03-01 og 2.03-02.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur:Magntala er mældur nettó fermetri af fullmáluðum fleti. Innifalið skal allt efni 

og vinna til að fullgera verkið. Ekki er greitt sérstaklega fyrir kanta, brúnir og þess háttar. 

 

7.7.2 MÁLUN STÁLHLUTA. 

Hér er lýst málun stálhluta. Miðað er við að mála alla hluti samkvæmt því kerfi sem hér 

er lýst, eða öðru jafngildu. Þessir byggingahlutar eru fyrst og fremst stál-stokkur, 

stálfestingar og stálhurð. Þessa byggingarhluta skal mála á eftirfarandi hátt : 

Hreinsun: Hreinsa skal og eða slípa af flötum öll föst korn og ójöfnur í yfirborði. - Bera 

"Skoli 6" frá Málningu hf., eða sambærilegt, á allt yfirborð málmhluta, þannig að öll 

hugsanleg fitu- eða olíuefni leysist upp, eða með asetone sem skili sama árangri. Vaska 

"Skoli 6" efnið, ásamt uppleystum fituefnum, vandlega af með vatni. 

Undirmálning: Eftir að málmfletir hafa þornað skal grunna með tveggja þátta 

epoxygrunnmálningu með íblönduðum málmoxíðum, þykkt minnst 100μm, mest 

120μm, en bílaryðvarnargrunn á rör og smáhluti. Slípa í slétt yfirborð. Millimálning: 

Sprautulakka með tveggja þátta epoxy-málningu þykkt 130μm -150μm. 

Yfirmálning: Polyurethanlakk, þykkt 60μm. Á milli umferða skal slípa lakkið í sléttan 

áferðarfallegan flöt. Stálhurð og stálstokk skal sprautulakka á viðurkenndu verkstæði 

fyrir uppsetningu. Gæta skal þess sérstaklega að lakk skaðist ekki við uppsetningu og 

gera við þær skemmdir sem hugsanlega myndast á þann hátt sem tryggir vandaða 

slétta yfirborðsáferð. Bera skal endanlega áferð undir eftirlitsmann fyrir uppsetningu. 

Litur skal vera í samráði við arkitekt hússins. 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur eru sem hér segir af teikningum: stálfestingar í lm, ljósastokk í heild, stálhurð 

sem heild. Innifalið í verði er hver liður fyrir sig fullmálaður og frágenginn, þ.m.t. allur 

skurður. 
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7.8 MÁLMSMÍÐI  

7.8.0 ALMENN ATRIÐI. 

Hér er lýst málmsmíði. Ýmsir málmhlutir sem ekki hefur þótt ástæða til að gera 

sérstakar smíðateikningar af eru taldir með þeim byggingarhlutum sem þeir 

tengjast og eru ekki innifaldir hér. Um efnis- og vinnugæði allra málmhluta gildir 

þó eftirfarandi lýsing. 

Efni: 

Yfirborð stangarefnis, formstáls og plötustáls skal vera slétt, órispað og 

sprungulaust. Þykktir skulu vera eins og þær eru sýndar á teikningum, með 3% 

málviki, þó skal frávik ekki vera meira en +/- 2 mm. Leyfileg málvik á 

plötuþykktum undir 12,5 mm og stangarefni undir 25 mm að þvermáli er 0,5 

mm. Efnisgæði eru skilgreind á teikningum. Boltar eru í styrkleikaflokki 5.6 

nema annað sé tekið fram. Allir boltar, rær og skrúfur skulu vera 

heitgalvanhúðuð. 

Vinnugæði: 

Öll málmsmíði skal unnin á viðurkenndu verkstæði, ef tök eru á. Nákvæmni í 

smíðamálum skal vera samkvæmt DIN 7198 flokki „m“. (General tolerances 

class “mittel”). Fulltrúi verkkaupa skal heimill aðgangur að verkstæðum 

verktaka til eftirlits með smíði hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Allar vinnu- 

og uppsetningaraðferðir eru háðar samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

Rafsuður skulu unnar af suðumönnum með fullgild réttindi. Allar sýnilegar suður 

skulu vera heilar og samfelldar, ekki punktsuður. Verktaki skal leggja fyrir 

eftirlitsmann verkkaupa, vottorð um hæfi suðumanna. Aðeins skal nota suðuvír 

með lágu vetnisinnihaldi. Yfirborð á öllum suðum skal vera hnökralaust og hafa 

jafna áferð. Allar suður skulu slípaðar og jafnaðar fullkomlega fyrir málun. 

Heitgalvanhúðun: 

Allt stálvirki skal heitgalvanhúðað með minnst 100μm lagþykkt og mest 140μm. 

Heimilt er að nota heita sprautusinkhúð af sömu þykkt ef framkvæmd 

heitgalvanhúðunar reynist illframkvæmanleg. Stályfirborð fyrir sprautusinkhúð 

skal hreinsað í flokk Sa3,0 eftir ISO 8501 1 (SIS 055900). Yfirborði skal lokað 

með viðeigandi grunni ef sprautusinkhúð er notuð. Galvanhúðunin fari fram eftir 
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að allri smíði, borun og beygingu stálhluta er lokið og búið er að sannreyna 

nákvæmni samsetninga. Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar 

hönnuða og framleiðanda þar sem það á við, um alla vinnutilhögun, styrkingu, 

ásetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í verklýsingu, áður en smíði hefst. 

Hann skal taka öll mál ástaðnum og bera ábyrgð á þeim 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og 

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

Að öðru leyti vísast til kafla í verklýsingu. 

7.8.1 STÁLHANDRIÐ 

Sjá teikningar arkitekta nr. 2.01-01 – 2.01-3 og 2.03.01,2.03.02 varðandi 

staðsetningu og útlit. Handrið við stöllun lóðar eru 1100 mm á hæð mælt frá efri 

brún á stoðvegg. Rammi skal vera smíðaður úr 6 x 50 mm flatstáli, lóðréttir 

stálprófílar 25 x 25 mm og handlisti er stálrör 40 mm að þvermáli. Festingar eru 

úr 10 mm flatstálsplatta. Millibil milli pílára skal vera C/C 98 mm. Hvert handrið 

skal smíða í einingum sbr. yfirlitsteikningu handriða. Handrið skal smíða á 

verkstæði og vera sandblásin, heitgalvanhúðuð fyrir uppsetningu sbr. kafla 

7.8.0. Handrið eru fest við steypta stoðveggi með heitgalvanhúðuðum 

múrboltum. Festingar ákvarðist af verkfræðingum í samræmi við kröfur í 

verklýsingu hér að framan. Öll mál athugist á staðnum áður er smíði hefst. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt sem lm af hverju handriði sem heild. Innifalið í verði skal vera 

fullsmíðað, uppkomið og fullfrágengið handrið, þ.m.t. galvanhúðun, allar festingar og 

annað sem til þarf. 

7.8.2 OFANLJÓSSTROKKUR FYRIR ÞAKGLUGGA 

Ljósastrokkur sem myndar sæti fyrir þakglugga skal ná niður að neðri brún 

þakplötur og nema við hana. Strokkur skal smíðaður úr 10 mm flatstáli, sjá 

nánar frágangsdeili á teikn 2.06.02. Sjóða skal flangs efst á strokkinn sem sæti 

fyrir þakglugga. Á u.þ.b. miðjum strokknum sjálfum skal vera ásoðinn flangs 

sem áseta og festing strokksins ofan á þakplötu. Flangsinn skal vera með 

forboruðum götum til festingar ofan í þakplötu og boltaður niður með 10 mm 

múrboltum, max u.þ.b. 60-75 sm milli bolta. Strokkurinn skal límdur niður í heitt 

asfallt sem einnig skal dregið yfir boltana og flangsinn eftir á. Bil milli steyptu 
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plötunnar og strokksins skal þétta með tróði og kítti að neðan. Mikilvægt er að 

allar suður innan á strokknum verði slípaðar vel niður og spartlaðar sléttar undir 

málningu. Strokk skal smíða í einu lagi á verkstæði, sandblása, heitgalvanhúða 

og pólýhúða fyrir uppsetningu sbr. kafla 7.7.2 um málun stálhluta. Litur er RAl 

7016. Öll mál athugist á staðnum áður er smíði hefst. 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt sem stk. Innifalið í verði skal vera fullsmíðaður og 

fullfrágengninn ofanljósstrokkur ofan í viðkomandi op í þakplötu, þ.m.t. allar festingar, 

þéttingar, asfalt og annað sem til þarf undir þakgluggann sjálfan (magntekinn sér).  

 

7.8.3 STÁLFESTINGAR FYRIR LERKI KERFI 

Hluti af utanhússklæðningu á suðurhlið hússins er lerki klæðningarkerfi. 

Verktaki skal smíða og setja upp stálfestingar. Stálfestingar eru annars vegar 

úr SHS 60 x 60 x 3 mm stálprófílum og hinsvegar úr RHS 100 x 60 x 3 mm 

stálprófílum. Ásoðinn 6 mm flatstálsplatti er soðinn neðst á prófíl og boraður 

skv. teikningu til festingar stáls við steyptan útvegg. Flatsálseyru eru ásoðnar 

hvoru megin á prófíla úr 6 mm flatstáli fyrir lerki battniniga sem festir eru við stál 

með frönskum heitgalv. Skrúfum. Hver prófíll festist við steyptan útvegg með 4 

stk heitgalv. Múrboltum 12 x 70 mm. Annar hver prófíll festist með styrkingu í 

útvegg úr SHS 60 x 60 x 3 mm stálprófíl. Festingar skal smíða í einu lagi á 

verkstæði, sandblása, heitgalvanhúða og pólýhúða fyrir uppsetningu sbr. kafla 

7.7.2 um málun stálhluta. Litur er RAl 7016. Sjá má nánar á hlutateikningu 

arkitekta nr 2.13.01. Öll mál athugist á staðnum áður er smíði hefst.  

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er mælt í lengdarmetrum. Í einingarverðum skal innifalið allt efni og 

öll vinna til að fullgera viðkomandi verkþátt. 

7.8.4 YFIRFALLSRÖR 

Í portveggjum ofan við þakniðurföll skal setja ryðfrí yfirfallsrör samkvæmt 

teikningum. Gert er ráð fyrir að yfirföllin séu sett i vegg eftir að kjarnaborað hefur 

verið með bor 10mm stærri en rör. Þétta skal þakdúk vandlega við yfirfallsrörið 

(flansinn) að innanverðu. Sjá teikn. nr. 2.06.05 
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magn er stk. mælt af teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll 

vinna til að fullgera þennan verklið þ.e. yfirfallsrör og þétting þess við þakdúk. 

7.8.5 LAUFGRINDUR OFAN Á ÞAKNIÐURFÖLL 

Ofan á þakniðurföll skal verktaki festa þar til gerðar ryðfríar laufgrindur sbr. 

sérteikningar arkitekta hæð er 270 mm á öllum laufgrindum. Sjá teikn. 2.06.05 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Magntölur: Magntala er stk af uppkomnum og fullfrágengnum laufgrindum. 

 

 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
2 BURÐARVIRKI
3 LAGNIR
4 RAFKERFI
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS
6 LAUS BÚNAÐUR
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
8 FRÁGANGUR LÓÐAR
9 ANNAÐ

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:

Í BÓKSTÖFUM

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

001-2018

Þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi
BF LOK1010

 TILBOÐSBLAÐ

Ég undirritaður, geri hér með eftirfarandi tilboð í verkið þjóðgarðsmiðstöð, 
Hellissandi, BF LOK 1010, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá, útboðslýsingu og 
þeim gögnum sem þar er vísað til og teljast hluti útboðsgagna verksins. 

128



Þjóðgarðsmiðstöðin, Hellissandi
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1
AÐSTAÐA, REKSTUR OG 
JARÐVINNA

1.1 AÐSTAÐA
1.1.1 Byggingagirðing 150 lm
1.1.2 Aðstöðusköpun og rekstur vinnusvæðis 1 heild
1.1.3 Vinnupallar 1 heild
1.1.4 Byggingarkrani,uppsetning,niðurtekt,leiga 1 heild
1.1.5 Tímavinna og álagning
1.1.5.1 Tímavinna iðnaðarmans 50 klst
1.1.5.2 Tímavinna verkamanns 50 klst

Kafli 1.1 Aðstaða samtals:

1.2 JARÐVINNA
1.2.1 GRÖFTUR
1.2.1.1 Gröftur og brotfluttningur efnis 3.050 m3

1.2.1.2 Grafa fyrir lögnum, sanda, fylla, þjappa 300 m3

1.2.2 FYLLING
1.2.2.1 Fylling undir sökkla og þjöppun 300 m3

1.2.2.2 Fylling undir botnplötu og að sökklum 650 m3

1.2.2.3 Fylling í lóð og að undirstöðum. 320 m3

1.3
EINANGRUN SÖKKLA OG 
BOTNPLATNA

1.3.1 Einan. undir botnpl. & sökkl.  24 kg/m3 400 m²
1.3.2 Tímavinna og álagning
1.1.2.1 Tímavinna vélamanns 50 klst
1.1.2.2 Tímavinna verkamanns 50 klst

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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Þjóðgarðsmiðstöðin, Hellissandi
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 ÞAKFRÁGANGUR
7.1.1 VIÐSNÚIÐ TORFÞAK
7.1.1.1 Rakavarnarlag/Þakpappalag 5,2kg/m³ 358 m²
7.1.1.2 Þakeinangrun, 150 mm Kingspan TR26 313 m²
7.1.1.3 Einangrun portveggja, kingspan 50 mm TR26 45 m²
7.1.1.4 Glerfillt, þyngd 120 gr/m2 358 m²
7.1.1.5 PVC dúkur, sika® Snarfil TS-77-20 358 m²
7.1.1.6 Varnarlag, jarðefnadúkur 313 m²
7.1.1.7 Vatnsforðakerfi, Icopal Drainage board 40-FF 313 m²
7.1.1.8 Jarðvegsdúkur, rótar hindrun 313 m²
7.1.1.9 Torflag, 3 lög 313 m²
7.1.1.10 Jarðvegs gatavínkill 145 lm
7.1.1.11 Malarbeð, 50 mm þykkt 50 m²
7.1.1.12 Þakniðurföll 6 stk
7.1.1.13 Niðurfallsrör innan útveggjaklæðningar 2 lm
7.1.1.14 Álhattur, 2x40+400x40 mm 145 lm
7.1.2 INNDREGNAR SVALIR, FRÁG. GÓLFS
7.1.2.1 Rakavarnarlag/Þakpappalag 5,2kg/m³ 7 m²
7.1.2.2 Kinkspan 150 mm einangrun TR26 6 m²
7.1.2.3 Einangrun portveggja kingspan 50 mm TR26 6 m²
7.1.2.4 PVC dúkur, sika® Snarfil TS-77-20 7 m²
7.1.2.5 Stultukerfi, E-Base 6 m²
7.1.2.6 Flísahellur 20 mm 6 m²
7.2.3 ÁLÞAKKERFI MÓTÖKURÝMIS
7.2.3.1 Álþakkerfi, REYNAERS CR-120 eða samb. 37 m²

Kafli 7.1 Þakfrágangur samtals:

7.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA
7.2.1 UNDIRKERFI ÚTVEGGJA

7.2.1.1 Útveggjagrind á steyptan útvegg, HG kerfi 17 m²
7.2.1.2 Útveggjagrind á steyptan útvegg, Tripple-S kerfi 721 m²
7.2.2 EINANGRUN
7.2.2.1 Einangrun útvegg 50 mm steinull 17 m²

7.2.2.2 Einangrun útvegg 150 mm steinull 706 m²

7.2.2.3 Einangrun undir lotftaplötu 150 mm kings. 15 m²

7.2.2.4 Einangrun sökkul og kjallarveggja 113 m²

7.2.3 VATNSÞÉTTING OG REGNVÖRN

7.2.3.1 Vatnsþétting, steypuskil kjallaraveggja/útveggja 350 lm

7.2.3.2 Frágangur útveggja og loftaplötu sorpgeymslu 20 m²

7.2.3.3 Regnvörn útveggja, EPDM dúkur 721 m²

7.2.4 ÚTVEGGJAKLÆÐNING

7.2.4.1 Utanhússklæðning Viroc 19 mm, 721 m²

7.2.4.2 Niðurtekin klæðning undir þakskyggnum 15 m²

7.2.4.3 Koparklæðning veggja, léttar svalir 28 m²

7.2.4.4 Koparklæðning undir  loft léttra svala 9 m²
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.2.4.5 Lerki klæningarkerfi 215 lm

7.2.5 ÁFELLUR OG VATNSBRETTI

7.2.5.1 Vatnsbretti undir gluggum 25 lm
7.2.5.2 Flasningar í kringum glugga og hurðir 105 lm

Kafli 7.2 Frágangur útveggja samtals:

7.3 GLUGGAR OG HURÐIR
7.3.1 ÁLGLUGGAR

7.3.1.1 G-01, 27,4 m²,  5 x opnanl. Fög,  1,4 x 19,8 m 1 stk
7.3.1.2 G-02, 50,3 m²,  2 x gönguhurð, 1 x rennihurð  1 stk
7.3.1.3 G-03, 10,8 m², ein stór rúða,  3,5 x 3,08 m 1 stk
7.3.1.4 G-04, 2,4 m²,  1 x opnanl. Fag,  1,2 x 2,0 m 1 stk
7.3.1.5 G-05, 9,1 m²,  1 x rafdr.opnanl. Fag, 1 x gönguh.  1 stk
7.3.1.6 G-06, 14 m²,  2 x stórar rúður 6,4 x 2,7 m 1 stk
7.3.1.7 G-07, 57 m²,  1 x rafdr.opnanl. Fag, 1 x gönguh.  1 stk
7.3.1.8 G-08, 10,8 m², 1 x gönguhurð, 2,5 x 4,3 m 1 stk
7.3.1.9 G-09,  23,8 m²,  1 x rafdr.opnanl. Fag, 1 x gönguh.  1 stk
7.3.1.10 G-10, 1,8 m²,  1 x opnanl. Fag,  0,5 x 3,5 m 1 stk
7.3.1.11 ÞG-01 Þakgluggi ofanljós 1,3 x 2.7 m 1 stk
7.3.2 HURÐIR
7.3.2.1 ÚH-01, Stálhurð, polyhúðuð, 2,0 x 0,98 m 1 stk
7.3.2.2 ÚH-02, Álhurð polyhúðuð, 2,4 x 0,98 1 stk
7.3.2.3 BH-01, Bílgeymsluhurð, flekahurð 1 stk

Kafli 7.3 Gluggar og hurðir samtals:

7.5 GLERHANDRIÐ SVALA
7.5.1 Handrið á svalir 6 lm

Kafli 7.5 Handrið svala samtals:

7.6 MÚR OG STEYPUVINNA
7.6.1 Filltun stoðveggja 98 m²

Kafli 7.6 Múr og steypuvinna samtals:

7.7 MÁLUN
7.7.1 Málun filteraðra flata utanhúss 98 m²
7.7.2 Málun sálhluta
7.8.2.1 Ofanljósstokkur fyrir þakglugga 1 heild
7.8.2.2 Stálsfestinga fyirir lerki kerfi 120 lm
7.8.2.3 Stálhurð í kjallara 1 heild

Kafli 7.7 Málun samtals:

7.8 MÁLMSMÍÐI
7.8.1 Stálhandrið, heitgalv. 36 lm
7.8.2 Ofanljósstokkur fyrir þakglugga 1 stk
7.8.3 Stálsfestinga fyirir lerki kerfi 500 kg
7.8.4 Yfirfallsrör 6 stk
7.8.5 Laufgrindur ofan á þakniðurföll 6 stk

Kafli 7.8 Málmsmíði samtals:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.9 TÍMAVINNA
1.10.1 Tímavinna iðnaðarmans 100 klst
1.10.2 Tímavinna verkamanns 100 klst

Kafli 7.9 Málmsmíði samtals:

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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Heildarfjárhæð er með virðisaukaskatti.

ÁÆTLUN SUNDURLIÐAST ÞANNIG: FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 22,665,000
2 BURÐARVIRKI 58,687,590
3 LAGNIR 37,600,600
4 RAFKERFI 12,446,000
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 39,862,200
6 LAUS BÚNAÐUR 10,248,000
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 136,821,190
8 FRÁGANGUR LÓÐAR 18,423,000
9 ANNAÐ 8,066,800

10 ÓFYRIRSÉÐ (10 %) 34,482,038

HEILDARFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 379,302,418

Saður og dagsetning: Reykjavík. 25.11.2018

Nafn : Hákon Barðason

Heimilisfang

Undirskrift
Sandahraun 5, 360 Hellissandi

Þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi

 KOSTNAÐARÁÆTLUN
BF LOK1010
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Þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi
KOSTNAÐARÁÆTLUN

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1
AÐSTAÐA, REKSTUR OG 
JARÐVINNA

1.1 AÐSTAÐA
1.1.1 Byggingagirðing 150 lm 1,000 150,000
1.1.2 Aðstöðusköpun og rekstur vinnusvæðis 1 heild 4,000,000 4,000,000
1.1.3 Vinnupallar 1 heild 2,000,000 2,000,000
1.1.4 Byggingarkrani,uppsetning,niðurtekt,leiga 1 heild 1,800,000 1,800,000
1.1.5 Tímavinna og álagning
1.1.5.1 Tímavinna iðnaðarmans 50 klst 9,500 475,000
1.1.5.2 Tímavinna verkamanns 50 klst 6,500 325,000

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 8,750,000

1.2 JARÐVINNA
1.2.1 GRÖFTUR
1.2.1.1 Gröftur og brotfluttningur efnis 3,050 m3 1,700 5,185,000

1.2.1.2 Grafa fyrir lögnum, sanda, fylla, þjappa 300 m3 8,200 2,460,000

1.2.2 FYLLING
1.2.2.1 Fylling undir sökkla og þjöppun 300 m3 2,400 720,000

1.2.2.2 Fylling undir botnplötu og að sökklum 650 m3 2,500 1,625,000

1.2.2.3 Fylling í lóð og að undirstöðum. 320 m3 2,500 800,000

1.3
EINANGRUN SÖKKLA OG 
BOTNPLATNA

1.3.1 Einan. undir botnpl. & sökkl.  24 kg/m3 400 m² 6,000 2,400,000
1.3.2 Tímavinna og álagning
1.1.2.1 Tímavinna vélamanns 50 klst 8,000 400,000
1.1.2.2 Tímavinna verkamanns 50 klst 6,500 325,000

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 13,915,000

KAFLI  1 - FÆRIST Á SAFNBLAÐ: 22,665,000
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Þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi
KOSTNAÐARÁÆTLUN

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 ÞAKFRÁGANGUR
7.1.1 VIÐSNÚIÐ TORFÞAK
7.1.1.1 Rakavarnarlag/Þakpappalag 5,2kg/m³ 358 m² 6,500 2,327,000
7.1.1.2 Þakeinangrun, 150 mm Kingspan TR26 313 m² 19,000 5,947,000
7.1.1.3 Einangrun portveggja, kingspan 50 mm TR26 45 m² 7,000 313,600
7.1.1.4 Glerfillt, þyngd 120 gr/m2 358 m² 2,200 787,600
7.1.1.5 PVC dúkur, sika® Snarfil TS-77-20 358 m² 30,000 10,740,000
7.1.1.6 Varnarlag, jarðefnadúkur 313 m² 2,500 782,500
7.1.1.7 Vatnsforðakerfi, Icopal Drainage board 40-FF 313 m² 4,000 1,252,000
7.1.1.8 Jarðvegsdúkur, rótar hindrun 313 m² 3,500 1,095,500
7.1.1.9 Torflag, 3 lög 313 m² 3,500 1,095,500
7.1.1.10 Jarðvegs gatavínkill 145 lm 2,200 319,000
7.1.1.11 Malarbeð, 50 mm þykkt 50 m² 4,500 225,000
7.1.1.12 Þakniðurföll 6 stk 35,000 210,000
7.1.1.13 Niðurfallsrör innan útveggjaklæðningar 2 lm 25,000 50,000
7.1.1.14 Álhattur, 2x40+400x40 mm 145 lm 15,000 2,175,000
7.1.2 INNDREGNAR SVALIR, FRÁG. GÓLFS
7.1.2.1 Rakavarnarlag/Þakpappalag 5,2kg/m³ 7 m² 6,500 46,800
7.1.2.2 Kinkspan 150 mm einangrun TR26 6 m² 19,000 106,400
7.1.2.3 Einangrun portveggja kingspan 50 mm TR26 6 m² 7,000 39,200
7.1.2.4 PVC dúkur, sika® Snarfil TS-77-20 7 m² 35,000 252,000
7.1.2.5 Stultukerfi, E-Base 6 m² 24,900 139,440
7.1.2.6 Flísahellur 20 mm 6 m² 8,500 47,600
7.2.3 ÁLÞAKKERFI MÓTÖKURÝMIS
7.2.3.1 Álþakkerfi, REYNAERS CR-120 eða samb. 37 m² 320,000 11,840,000

Kafli 7.1 Þakfrágangur samtals: 39,791,140

7.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA
7.2.1 UNDIRKERFI ÚTVEGGJA

7.2.1.1 Útveggjagrind á steyptan útvegg, HG kerfi 17 m² 9,800 166,600

7.2.1.2 Útveggjagrind á steyptan útvegg, Tripple-S kerfi 721 m² 10,900 7,858,900
7.2.2 EINANGRUN
7.2.2.1 Einangrun útvegg 50 mm steinull 17 m² 4,500 76,500

7.2.2.2 Einangrun útvegg 150 mm steinull 706 m² 9,250 6,530,500

7.2.2.3 Einangrun undir lotftaplötu 150 mm kings. 15 m² 16,000 240,000

7.2.2.4 Einangrun sökkul og kjallarveggja 113 m² 7,500 846,000

7.2.3 VATNSÞÉTTING OG REGNVÖRN

7.2.3.1 Vatnsþétting, steypuskil kjallaraveggja/útveggja 350 lm 7,500 2,625,000

7.2.3.2 Frágangur útveggja og loftaplötu sorpgeymslu 20 m² 6,000 120,000

7.2.3.3 Regnvörn útveggja, EPDM dúkur 721 m² 3,700 2,667,700

7.2.4 ÚTVEGGJAKLÆÐNING

7.2.4.1 Utanhússklæðning Viroc 19 mm, 721 m² 21,000 15,141,000

7.2.4.2 Niðurtekin klæðning undir þakskyggnum 15 m² 37,000 555,000

7.2.4.3 Koparklæðning veggja, léttar svalir 28 m² 34,900 959,750
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KOSTNAÐARÁÆTLUN

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.2.4.4 Koparklæðning undir  loft léttra svala 9 m² 37,900 341,100

7.2.4.5 Lerki klæningarkerfi 215 lm 15,000 3,225,000

7.2.5 ÁFELLUR OG VATNSBRETTI

7.2.5.1 Vatnsbretti undir gluggum 25 lm 11,000 275,000
7.2.5.2 Flasningar í kringum glugga og hurðir 105 lm 8,000 840,000

Kafli 7.2 Frágangur útveggja samtals: 42,468,050

7.3 GLUGGAR OG HURÐIR
7.3.1 ÁLGLUGGAR

7.3.1.1 G-01, 27,4 m²,  5 x opnanl. Fög,  1,4 x 19,8 m 1 stk 4,693,000 kr 4,693,000
7.3.1.2 G-02, 50,3 m²,  2 x gönguhurð, 1 x rennihurð  1 stk 12,457,000 kr 12,457,000
7.3.1.3 G-03, 10,8 m², ein stór rúða,  3,5 x 3,08 m 1 stk 2,376,000 kr 2,376,000
7.3.1.4 G-04, 2,4 m²,  1 x opnanl. Fag,  1,2 x 2,0 m 1 stk 456,000 kr 456,000
7.3.1.5 G-05, 9,1 m²,  1 x rafdr.opnanl. Fag, 1 x gönguh.  1 stk 2,212,000 kr 2,212,000
7.3.1.6 G-06, 14 m²,  2 x stórar rúður 6,4 x 2,7 m 1 stk 3,080,000 kr 3,080,000
7.3.1.7 G-07, 57 m²,  1 x rafdr.opnanl. Fag, 1 x gönguh.  1 stk 11,313,000 kr 11,313,000
7.3.1.8 G-08, 10,8 m², 1 x gönguhurð, 2,5 x 4,3 m 1 stk 2,535,000 kr 2,535,000
7.3.1.9 G-09,  23,8 m²,  1 x rafdr.opnanl. Fag, 1 x gönguh.  1 stk 5,005,000 kr 5,005,000
7.3.1.10 G-10, 1,8 m²,  1 x opnanl. Fag,  0,5 x 3,5 m 1 stk 342,000 kr 342,000
7.3.1.11 ÞG-01 Þakgluggi ofanljós 1,3 x 2.7 m 1 stk 700,000 700,000
7.3.2 HURÐIR
7.3.2.1 ÚH-01, Stálhurð, polyhúðuð, 2,0 x 0,98 m 1 stk 152,000 152,000
7.3.2.2 ÚH-02, Álhurð polyhúðuð, 2,4 x 0,98 1 stk 181,000 181,000
7.3.2.3 BH-01, Bílgeymsluhurð, flekahurð 1 stk 645,000 645,000

Kafli 7.3 Gluggar og hurðir samtals: 46,147,000

7.5 GLERHANDRIÐ SVALA
7.5.1 Handrið á svalir 6 lm 85,000 476,000

Kafli 7.5 Handrið svala samtals: 476,000

7.6 MÚR OG STEYPUVINNA
7.6.1 Filltun stoðveggja 98 m² 3,900 382,200

Kafli 7.6 Múr og steypuvinna samtals: 382,200

7.7 MÁLUN
7.7.1 Málun filteraðra flata utanhúss 98 m² 2,100 205,800
7.7.2 Málun sálhluta
7.8.2.1 Ofanljósstokkur fyrir þakglugga 1 heild 80,000 80,000
7.8.2.2 Stálsfestinga fyirir lerki kerfi 120 lm 3,500 420,000
7.8.2.3 Stálhurð í kjallara 1 heild 120,000 120,000

Kafli 7.7 Málun samtals: 825,800

7.8 MÁLMSMÍÐI
7.8.1 Stálhandrið, heitgalv. 36 lm 85,000 3,060,000
7.8.2 Ofanljósstokkur fyrir þakglugga 1 stk 240,000 240,000
7.8.3 Stálsfestinga fyirir lerki kerfi 500 kg 3,500 1,750,000
7.8.4 Yfirfallsrör 6 stk 7,900 47,400
7.8.5 Laufgrindur ofan á þakniðurföll 6 stk 5,600 33,600

Kafli 7.8 Málmsmíði samtals: 5,131,000
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KOSTNAÐARÁÆTLUN

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.9 TÍMAVINNA
1.10.1 Tímavinna iðnaðarmans 100 klst 9,500 950,000
1.10.2 Tímavinna verkamanns 100 klst 6,500 650,000

Kafli 7.9 Málmsmíði samtals: 1,600,000

KAFLI  7 - FÆRIST Á SAFNBLAÐ: 136,821,190
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Auglýsing  
Auglýsing þessi er hluti útboðsgagna. 

 

 

 

 

 

138



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 25,500,000
2 BURÐARVIRKI 62,100,000
3 LAGNIR 38,600,000
4 RAFKERFI 16,000,000
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 40,500,000
6 LAUS BÚNAÐUR 12,000,000
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 140,500,000
8 FRÁGANGUR LÓÐAR 14,500,000
9 ANNAÐ 10,500,000

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 360,200,000

Í BÓKSTÖFUM
ÞRJÚHUNRUÐOGSEXTÍUMILLJÓNIROGTVÖHUNDRUÐÞÚSUND

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Þjóðgarðsmiðstöð, Hellissandi
BF LOK1010

 TILBOÐSBLAÐ

Ég undirritaður, geri hér með eftirfarandi tilboð í verkið þjóðgarðsmiðstöð, 
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Verksamningur milli verkkaupa og 
hönnuðar 

 

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

 

     Verkkaupi: ____Snæfellsbær_________________________ kt._  510694-2449____ 

 

     Hönnuður: _____HHönnun__________________________ kt.__311287-2149____ 

          

 

1. grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnuður á verkinu: 

 

Þjóðgarðsmiðstöðin á hellissandi, 360 Hellissandi, Verkið felur í sér að fullhanna forhannaða 

hönnunartillögu og skila verkinu fullbúni til framkvæmda þar með talið, aðaluppdrættri, 

Verkteikningar og útboðsgögn 

 

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi 
við óskir verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við lög og 
reglugerðir svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með síðari 
breytingum.  Sjá t.d. gr 4.1.1 úr byggingarreglugerð ársins 2012 hér að neðan.  
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Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli 
Hönnuðir 

Gr. 4.1.1 

Ábyrgð og hlutverk hönnuða. 

Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um mannvirki, skulu gera 
aðal- og séruppdrætti hver á sínu sviði. 
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega unnin 
og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um mannvirki og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, 
verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita 
uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína. 
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við aðaluppdrætti 
og skal hann árita á uppdrætti sína síðustu dagsetningu og útgáfu þeirra aðaluppdrátta sem 
hann hefur samræmt sína hönnun við. 
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar sem leggur 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði laga 
um mannvirki og reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra. 
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa staðfestingu 
þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. 
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að leggja 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda. 

 

 

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við 
gæðahandbók sem hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá 
þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það. 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða hönnuði kr.          15.000.000 kr.-____________ 

 

Segi og skrifa:  ______________________________________________ oo/100 
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4. grein 

Verkið verðbætist ekki 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að 
greiða inn á bankareikning verktaka nr: ___528-26-002_______________, eigi síðar en 10 
dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á 
verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma 
sem drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga 
um að þeir byggist á réttum forsendum. 

6. grein 

Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu 
fullgerðu til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum 
á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla 
fer fram. 

7. grein 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 
efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar.  Verkkaupi skal 
hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á 
hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum 
verktaka. 

8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  ______07.12.2018_____________ að viðurlögðum 
dagsektum sem nemi kr. 50.000, á dag. 

10. grein 

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

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir 
Héraðsdómi Vesturlands.  
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Undirskriftir:                                                     ____15.08.2018.Reykjavík_______________ 

                                                                               Staður og dagsetning: 

 

 

____________________________________________           

Undirskrift verkkaupa                                                                                        

 

 ____________________________________________ 

Undirskrift hönnuðar 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 
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Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

                1.  Gæðakerfi hönnuðar 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Verksamningur milli verkkaupa og 
hönnunarstjóra 
 

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

 

     Verkkaupi: ____Snæfellsbær_________________________ kt._  510694-2449____ 

 

Hönnunarstjóri:_____Hákon Barðason____________________ kt.__311287-2149____ 

 

1. grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnunarstjóri á verkinu: 

 

 

Þjóðgarðsmiðstöðin á hellissandi, 360 Hellissandi, Verkið felur í sér að fullhanna forhannaða 

hönnunartillögu og skila verkinu fullbúni til framkvæmda þar með talið, aðaluppdrættri, 

Verkteikningar og útboðsgögn 

 

Hönnunarstjóri er ábyrgur gagnvart verkkaupa fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við óskir 
hans að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og er einnig ábyrgur fyrir samræmingu 
hönnunargagna o.fl. gagnvart byggingar-yfirvöldum, í samræmi við hlutverk sitt, eins og lög 
og reglugerðir lýsa því, svo sem mannvirkjalög nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, 
með síðari breytingum.  Sjá t.d. gr 4.1.2 úr byggingarreglugerð ársins 2012 hér að neðan. 
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Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli 

 

Gr. 4.1.2 

Hönnunarstjóri. 

Eigandi mannvirkis skal tilnefna hönnunarstjóra sem skal hafa yfirumsjón með og bera 
ábyrgð á því að samræming aðaluppdrátta, séruppdrátta og annarra hönnunargagna fari 
fram. 
Hönnunarstjóri skal vera löggiltur hönnuður eða hafa réttindi til þess að leggja fram 
uppdrætti til samþykktar vegna byggingarleyfisumsóknar sbr. 3. tölul. ákvæða til 
bráðabirgða í lögum um mannvirki. Hönnunarstjóri skal árita séruppdrætti til 
staðfestingar á því að samræming hafi farið fram áður en leyfisveitandi samþykkir þá. 
Hönnunarstjóri annast innra eftirlit eiganda við hönnun mannvirkis. Hann skal áður en 
byggingarleyfi er gefið út leggja fram yfirlit um innra eftirlit við hönnunarstörf. 
Uppfært yfirlit um innra eftirlit skal lagt fram við lok hönnunar mannvirkisins. 
Hönnunarstjóri skal einnig áður en yfirferð hönnunargagna hefst og áður en 
byggingarleyfi er gefið út leggja fram yfirlit um ábyrgðarsvið einstakra hönnuða. Við 
gerð gæðakerfis hönnuða skal tekið tillit til þessa ákvæðis um framlagningu gagna. 
Hönnunarstjóri kallar til aðra hönnuði mannvirkis til vinnu vegna samræmingar 
hönnunargagna. 
Verði breyting á hönnunargögnum eftir að samræming þeirra hefur farið fram ber 
viðkomandi hönnuði að tilkynna hönnunarstjóra um breytinguna og óska eftir 
samræmingu hönnunargagna eftir því sem við á. 
Eftir hverja breytingu uppdráttar ber hönnunarstjóra að árita hann að nýju til 
staðfestingar á því að samræming hafi farið fram vegna breytingarinnar. 

 

 

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við 
gæðahandbók sem hönnunarstjóri hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik 
frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það. 

 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða hönnunarstjóra kr:  ____5.000.000 kr.-___________ 

 

        Segi og skrifa:  ___________________________________________ oo/100 

147



 

4. grein 

 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  __137,4_____  stig. 

 

Verkið skal verðbætast þannig: __skv. byggingavísitölu Hagstofu Íslands, heildarvísitölu.___ 

 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að 
greiða inn á bankareikning verktaka nr:  ___528-26-002_______,  eigi síðar en 10 dögum eftir 
samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á 
almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti 
nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga 
um að þeir byggist á réttum forsendum. 

 

6. grein 

Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu 
fullgerðu til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum 
á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla 
fer fram. 

 

7. grein 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 
efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar.  Verkkaupi skal 
hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á 
hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum 
verktaka. 
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8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

 

 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  _______01.08.2020_____________ 

 

 

10. grein 

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

 

 

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir: 
Héraðsdómi Vesturlands.  
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Undirskriftir:                                                    ___15.08.2018.Reykjavík _________ 

                                                                            Staður og dagsetning  

 

 

 

_________________________________________________            

Undirskrift verkkaupa                                           

 

_________________________________________________            

Undirskrift verktaka 

 

 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 
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Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

 

                1.  Gæðakerfi 

 

                2. ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Verksamningur milli verkkaupa og ráðgjafa 
 

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

 

     Verkkaupi: ____Snæfellsbær_________________________ kt._  510694-2449____ 

 

Verktaki, ráðgjafi:_____HHönnun__________________________ kt.__311287-2149____ 

 

 

1. grein 

 

Verktaki tekur að sér að vera hönnunarstjóri á verkinu: 

 

Þjóðgarðsmiðstöðin á hellissandi, 360 Hellissandi, Verkið felur í sér að fullhanna forhannaða 

hönnunartillögu og skila verkinu fullbúni til framkvæmda þar með talið, aðaluppdrættri, 

Verkteikningar og útboðsgögn 

 

 

Ráðgjafi er ábyrgur gagnvart verkkaupa fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við samning 
þennan og lög og reglugerðir. 

Verki ráðgjafa er nánar lýst í fylgiskjali hér með, sem ber nafnið ”Lýsing á verki ráðgjafa” og 
er það hluti af samningi þessum. 
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2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt þessum samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í 
samræmi við gæðahandbók sem ráðgjafi hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á 
frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og skal afgreiða í samræmi 
við það. 

 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða ráðgjafa kr. ____15.000 kr- á klst án Vsk.___ 

 

        Segi og skrifa:  ________________________________________________oo/100 

 

4. grein 

Verkið verðbætist ekki 

 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að 
greiða inn á bankareikning verktaka nr:  ___528-26-002____________, eigi síðar en 10 dögum 
eftir samþykkt reikninga verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt 
á dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga 
um að þeir byggist á réttum forsendum. 

 

6. grein 

Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu 
fullgerðu til verkkaupa og allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum 
á staðnum, og greiðist þá með sömu verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla 
fer fram. 
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7. grein 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann 
efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar.  Verkkaupi skal 
hins vegar eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á 
hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum 
verktaka. 

 

8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. 

 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en ____01.08.2020______.  Verði dráttur á verklokum þessum, 
sem ekki eru ráðgjafa um að kenna, hækkar samningsupphæð þessi í sama hlutfalli og drátturinn 
verður. 

 

 

10. grein 

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

 

 

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir 
Héraðsdómi Vesturlands. 
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Undirskriftir:                                                            _____15.08.2018.Reykjavík _________________ 

                                                                                           Staður og dagsetning 

 

___________________________________________                     

Undirskrift verkkaupa                                                        

 

 

__________________________________________                     

Undirskrift verktaka         

 

 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

 

_________________________________                 kt:  _______________ 
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Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

1. Lýsing á verki ráðgjafa 
2. Gæðakerfi 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Nafn:

Ágúst 71 tímar
September 164 tímar
Október 172 tímar
Nóvember 214 tímar
Desember 40 tímar

Alls: 661 tímar

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

BF LOK1010 - Lokaverkefni - Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi

Samantekt tíma

Formúlureitur

Hákon Barðason
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Nafn: Hákon Barðason
Ágúst 2018

Dagur Vinnutímar Lýsing á verki
16.ágú 3 Yfiferð á Lokaverkefninu og uppbbyignunni 
17.ágú 2 Byrjað að fara ýfir gögn og gagna öflun
18.ágú
19.ágú 6 Byrjað að setja upp grunn að módeli
20.ágú 4 Unnið í revit módeli
21.ágú 4 Unnið í revit módeli
22.ágú 4 Unnið í revit módeli
23.ágú 4 Unnið í revit módeli
24.ágú 4 Unnið í revit módeli
25.ágú
26.ágú 4 Módel vinna 
27.ágú 4 klárað að reysa módelið út frá gögnum tillögu
28.ágú 8 Frumhönnun, þarfagreining og hugmyndavinna
29.ágú 8 Frumhönnun, þarfagreining og hugmyndavinna
30.ágú 8 Frumhönnun, farið yfir reglugerðir og reglu um hollustuhætti ofl. 
31.ágú 8 Módel uppfræt samkvæmt þeim breytingum sem þarf að framkvæma

Alls: 71

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Tímaskráningar og dagsskýrslur
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Nafn: Hákon Barðason
Sept. 2018

Dagur Vinnutímar Lýsing á verki
1.sep
2.sep
3.sep 8 Forhönnun hefst, Rýmisgreining
4.sep 8 Forhönnun hefst, Rýmisgreining, fundur með kalla um lagnir 
5.sep 10 Rýmisgreining kláruð og byrjað að skoða lagnir.
6.sep 8 Lagnagreining, loftræsting, teikna lagnri inn í móde
7.sep 9 Lagnagreining, loftræsting, teikna lagnri inn í móde
8.sep 5 Klárað að setjaupp rúmmynd af lofræstilögnum
9.sep

10.sep 8 Lagnagreining, neysluvatn, frárennsli, hitakefi ofl.
11.sep 10 Hönnunarfundir með Viggó og Eyþóri, byrjað á loftræstigreiningu.
12.sep 11 Burðarþolsgreining 
13.sep 5 Burðarþolsgreining, og módel uppfær í samræmi við burðarþol
14.sep 8 lagnagreining og burðarþolsgreiningar kláraðar
15.sep
16.sep
17.sep 0 Frí vegna vinnu
18.sep 8 Lóðargreining, hönnunn lóðar samhliða 
19.sep 10 Brunaþolsgreining
20.sep 8 Brunaþolsgreining, byrjað að koða hljóðvistargreiningu
21.sep 8 Hljóðvistargreining
22.sep
23.sep
24.sep 10 Orkuramminn, og ofl. sem honum fylgir 
25.sep 4 Orkuramminn 
26.sep 8 Greining byggingarefna og áættlandir
27.sep 8 Greining byggingarefna og áættlandir
28.sep 0 Veikur
29.sep 10 Deilillausnir, handskyssur
30.sep

Alls: 164

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Tímaskráningar og dagsskýrslur
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Nafn: Hákon Barðason
Okt. 2018

Dagur Vinnutímar Lýsing á verki
1.okt 8 Deililausnir handskyssur, kostnaðaráættlun
2.okt 10 Deililausnir handskyssur, kostnaðaráættlun
3.okt 0 Frí vegn vinnu 
4.okt 0 Frí vegn vinnu 
5.okt 0 Frí vegn vinnu 
6.okt 0 Frí vegn vinnu 
7.okt 8 Tímaáætlun, Hönnunnaráættlun uppfærð og kostnaðaráættlun uppfærð
8.okt 8 Aðaluppdrættir, afstöðumynd
9.okt 10 Aðaluppdrættir 

10.okt 8 Aðaluppdrættir 
11.okt 10 Aðaluppdrættir, skráningartafla  ofl.
12.okt 10 Aðaluppdrættir kláraðir fyrir fyristu rýni
13.okt 0 Unnið í sérhæfðri ritgerð
14.okt 0 Unnið í sérhæfðri ritgerð
15.okt 8 Frundur með Þormóði farið yfir aðaluppdrætti og þeir uppfærðir samkvæmt fundi
16.okt 10 Verkteikningar, Grunnmyndir
17.okt 8 Verkteikningar, Grunnmyndir
18.okt 6 Verkteikningar, sneiðingar
19.okt 4 Verkteikningar, útlit
20.okt 0 Frí vegna vinnu
21.okt 4 Verkteikningar, hlutateikningar, gluggayfirlit
22.okt 4 Verkteikningar, Gluggayfirlit
23.okt 7 Verkteikningar, Innréttingarteikning, stigateikning
24.okt 8 Verkteikningar, hlutateikningar, sgigar og handrið  
25.okt 8 Verkteikningar, hlutateikningar, leki klæðningarkerfi
26.okt 8 Verkteikningar, steyputeikningar, lofta- og gólfefnaplön
27.okt 0 Unnið í sérhæfðri ritgerð
28.okt 0 Unnið í sérhæfðri ritgerð
29.okt 9 Verkteikningar, deiliteikningar
30.okt 8 Verkteikningar, deiliteikningar
31.okt 8 Verkteikningar, deiliteikningar

Alls: 172

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Tímaskráningar og dagsskýrslur
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Nafn: Hákon Barðason
Nóv. 2018

Dagur Vinnutímar Lýsing á verki
1.nóv 8 Verkteikningar, deiliteikningar
2.nóv 10 Verkteikningar, deiliteikningar
3.nóv 6 staðarlota og hönnunarfundir, teiknivinna deili
4.nóv 3 Verkteikningar, deiliteikningar
5.nóv 7 Hlutateikning, strýta
6.nóv 8 Steyputeikningar og skýringar
7.nóv 8 Hlutateikning svalir og sólpallur
8.nóv 9 Rýmismynd, rýni á verkteikningum
9.nóv 8 Hönnunarfundur með Viggó, reyna að ljúka verkteikningafasa

10.nóv 4 Verkteikningar rýndar uppfærðar og lögð lokahönd á þær
11.nóv 2 Byrjað á útboðsgögnum
12.nóv 8 Útboðasgögn, útboðsskilmálar
13.nóv 7 Útboðasgögn, Verklýsingar
14.nóv 8 Útboðasgögn, Verklýsingar
15.nóv 10 Útboðasgögn, Verklýsingar
16.nóv 10 Útboðasgögn, Verklýsingar
17.nóv 4 Útboðasgögn, Verklýsingar
18.nóv 0 Sérhæftð ritgerð
19.nóv 10 Útboðasgögn, Verklýsingar, 
20.nóv 8 Útboðasgögn, Verklýsingar, 
21.nóv 9 Útboðasgögn, Verklýsingar, 
22.nóv 8 Útboðasgögn, Verklýsingar, 
23.nóv 7 Útboðasgögn, Verklýsingar, skýrslugerð
24.nóv 6 Útboðasgögn, Verklýsingar, skýrslugerð
25.nóv 0 Frí
26.nóv 8 Útboðsgögn og skýrslugerð
27.nóv 10 Útboðsgögn og skýrslugerð
28.nóv 8 Útboðsgögn og skýrslugerð
29.nóv 10 Útboðsgögn og skýrslugerð
30.nóv 10 Skýrslugerð, auglýsing ofl.

Alls: 214

Hhönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK 1010

Tímaskráningar og dagsskýrslur
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Nafn: Hákon Barðason
Des. 2018

Dagur Vinnutímar Lýsing á verki
1.des 0 Veikur
2.des 8 Skýrsla kláruð ofl.
3.des 12 Lokafrágangur á öllu saman, margt gert
4.des 14 Lokafrágangur á öllu saman, margt gert
5.des 6 Lokafrágangur á öllu saman, margt gert
6.des
7.des Skila inn lokaverkefni
8.des
9.des

10.des
11.des
12.des
13.des
14.des
15.des

Alls: 40

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Tímaskráningar og dagsskýrslur

162



HHönnun
Kt: 012345-6789
Menntavegi 1, 101 Rvk.

Greiðandi Viðskiptam.nr 000-18
Snæfellsbær Reikningur nr. 001
Klettsbúð 4 360 Snæfellsbær Bókari HB
kt: 510694-2449

Greiðsluskilmálar Millifært
Vegna Þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi Dagsetning 1.9.2018

Eindagi 22.9.2018

Línunr. Nr. vinnnuliðs Lýsing verkliðs Magn Ein. Einingaverð Verð án VSK.
1 2 Hönnunarvinna 11 klst 19.000 209.000 
2 3 Módel vinna 26 klst 19.000 494.000 
3 5 Greiningarvinna 18 klst 19.000 342.000 
4 1 Umsjón 8 klst 19.000 152.000 
5 4 Sérfræðiráðgjöf 8 klst 19.000 152.000 

Vinnustundir alls 71

Samtals án VSK 1.349.000 kr.
Virðisaukaskattur 24% 323.760 kr.
Heildarupphæð með VSK 1.672.760 kr.

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Reikningur
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HHönnun
Kt: 012345-6789
Menntavegi 1, 101 Rvk.

Greiðandi Viðskiptam.nr 000-18
Snæfellsbær Reikningur nr. 002
Klettsbúð 4 360 Snæfellsbær Bókari HB
kt: 510694-2449

Greiðsluskilmálar Millifært
Vegna Þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi Dagsetning 1.10.2018

Eindagi 15.10.2018

Línunr. Nr. vinnnuliðs Lýsing verkliðs Magn Ein. Einingaverð Verð án VSK.
1 2 Hönnunarvinna 24 klst 19.000 456.000 
2 3 Módel vinna 40 klst 19.000 760.000 
3 5 Greiningarvinna 80 klst 19.000 1.520.000 
4 1 Umsjón 10 klst 19.000 190.000 
5 4 Sérfræðiráðgjöf 10 klst 19.000 190.000 

Vinnustundir alls 164

Samtals án VSK 3.116.000 kr.
Virðisaukaskattur 24% 747.840 kr.
Heildarupphæð með VSK 3.863.840 kr.

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Reikningur
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HHönnun
Kt: 012345-6789
Menntavegi 1, 101 Rvk.

Greiðandi Viðskiptam.nr 000-18
Snæfellsbær Reikningur nr. 003
Klettsbúð 4 360 Snæfellsbær Bókari HB
kt: 510694-2449

Greiðsluskilmálar Millifært
Vegna Þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi Dagsetning 1.11.2018

Eindagi 15.11.2018

Línunr. Nr. vinnnuliðs Lýsing verkliðs Magn Ein. Einingaverð Verð án VSK.
1 2 Hönnunarvinna 20 klst 19.000 380.000 
1 3 Módel vinna 40 klst 19.000 760.000 
1 5 Aðaluppdrættir 65 klst 19.000 1.235.000 
1 6 Verkteikningar 27 klst 19.001 513.027 
1 1 Umsjón 10 klst 19.000 190.000 
1 4 Sérfræðiráðgjöf 10 klst 19.000 190.000 

Vinnustundir alls 172

Samtals án VSK 3.268.027 kr.
Virðisaukaskattur 24% 784.326 kr.
Heildarupphæð með VSK 4.052.353 kr.

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Reikningur
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HHönnun
Kt: 012345-6789
Menntavegi 1, 101 Rvk.

Greiðandi Viðskiptam.nr 000-18
Snæfellsbær Reikningur nr. 004
Klettsbúð 4 360 Snæfellsbær Bókari HB
kt: 510694-2449

Greiðsluskilmálar Millifært
Vegna Þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi Dagsetning 1.12.2018

Eindagi 21.12.2018

Línunr. Nr. vinnnuliðs Lýsing verkliðs Magn Ein. Einingaverð Verð án VSK.
1 2 Hönnunarvinna 10 klst 19.000 190.000 
1 3 Módel vinna 10 klst 19.000 190.000 
1 5 Verkteikningar 90 klst 19.000 1.710.000 
1 6 Útboðsgögn 90 klst 19.000 1.710.000 
1 1 Umsjón 7 klst 19.000 133.000 
1 4 Sérfræðiráðgjöf 7 klst 19.000 133.000 

Vinnustundir alls 214

Samtals án VSK 4.066.000 kr.
Virðisaukaskattur 24% 975.840 kr.
Heildarupphæð með VSK 5.041.840 kr.

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Reikningur
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HHönnun
Kt: 012345-6789
Menntavegi 1, 101 Rvk.

Greiðandi Viðskiptam.nr 000-18
Snæfellsbær Reikningur nr. 005
Klettsbúð 4 360 Snæfellsbær Bókari HB
kt: 510694-2449

Greiðsluskilmálar Millifært
Vegna Þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi Dagsetning 1.1.2019

Eindagi 15.1.2019

Línunr. Nr. vinnnuliðs Lýsing verkliðs Magn Ein. Einingaverð Verð án VSK.
1 2 Rýni og frágangur verks 10 klst 19.000 190.000 
1 3 Skýrslugerð 20 klst 19.000 380.000 
1 1 Umsjón 5 klst 19.000 95.000 
1 4 Sérfræðiráðgjöf 5 klst 19.000 95.000 

Vinnustundir alls 40

Samtals án VSK 760.000 kr.
Virðisaukaskattur 24% 182.400 kr.
Heildarupphæð með VSK 942.400 kr.

HHönnun
Menntavegi 1, 101 Rvk
BF LOK1010

Reikningur
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 04. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 1 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 04. Sept. kl. 10 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Karl Hákon Karlsson (KHK)    Lagnahönnuður 

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundur með Karli lagnahönnuði.  
 

 Helstu atriði sem var farið yfir á fundi voru 

 Lagnaleiðir í plötu og kerfisloftum 

 Tæknirými stærð og staðsetning. 

 Frárennsli og neysluvatn 

 Taka þarf afstöðu til allra lagna  

 Hvort þurfi sprinkler kerfi 

 Loftræsing stærðarákvarðanir 
 

Lagðar voru undir karl ákveðnar hugmyndir um bæði 
lagnaleiðir, tæknirými, hvort eitt loftræstikerfi sé nóg, er 
hægt að sleppa sprinkler og hvernig. Ákveðin 
vandræðastuðull er þar sem mörg rými eru með sjónsteypu 
sem og ekki æskilegt að lagnir séu sjáanlegar.  
 
Útkoma fundar 
 
Koma í ljós að mögulegt er að sleppa sprinkler í byggingu og 
að nauðsynlegt er að vera með tvö loftræstikerfi. Einnig 
komu fram góðar hugmyndir um að innkast lofts sé um ristar 
í gólfum í rýmum þar sem ekki er æskilegt að hafa kerfisloft. 
Einnig er hægt að ferðast með loft ofan í sökkli í svokölluðum 
PEH sem eru einangruð 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með 
burðarþolshönnuði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 11. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 2 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 11. Sept. kl. 10 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Eyþór Rafn Þórhallsson (ERÞ)    Burðaþolshönnuðir  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Eyþór burðarþolshönnuð 

 Hvort ætti að framkvæma gatshlutfallsgreiningu 

 Hvort jarðskjálftagreining væri nauðsynleg 

 Hvernig leysa eigi glerhjúp byggingar 

 Burður á útkragandi burðarvirki  

 Burður á bita á suðurhlið hússins þar sem langur 
gluggi sker í sundur burðarvirki  

 Hvernig hallandi veggir komi út burðarlega séð 

 Þarf að hanna burð á stórum álgluggum varðandi 
vindálag. 

 
 
 
Útkoma fundar 
 
Fallist var á að gott væri að gera gatshlutfallsgreiningu og að 
jarðskjálftagreining mætti mæta afgangi þar sem svæðið þar 
sem húsið stendur er ekki jarðskjálftasvæði. Glerhjúpur 
byggingar verður haldið uppi með stál burðarvirki. 
Útkragandi byggingarhluti er leystur með burðarsúlum og 
vegg sem virkar eins og ankeri. Á suðurhlið hússins verður að 
bæta við nokkrum burðarsúlum og steyptum innvegg til 
afstýfingar. Hallandi burðarveggur kemur vel út og virkar 
eins og skífa. Styrkja þarf stóra glugga í móttökurými með 
stálbitum vegna vindálags. Ættlast er til að nemandi reikni 
einn stálbita í glerþaki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ERÞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Viggó Magnússini.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 11. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 3 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 11. Sept. kl. 13 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Viggó Magnússon  (VM)    Aðalkennari, (Byggingarfræðingur)  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
 

 Hvað skal áætla að mikið af fólki sæki miðstöðina 
þegar mest er.  

 Á ég að færa húsið á þá lóð þar sem byggja á 
þjóðgarðsmistöðina í dag. 

 Stigi í móttökurými er mögulegt að sækja um 
undandágu til þess að sleppa stigapalli 

 Hæðarblöð og lóðarblöð eru ekki til staðar þar sem 
samkeppnin er síðan 2006 

 Flóttaleið fyrir hreyfihamlaða af annarri hæð  

 Þarf að bæta við salernum ef húsið tekur meira en 
100 manns.  

  
 
 
 
Útkoma fundar 
 
Byggingin verður færð á þann stað þar sem núverandi 
miðstöð á að rísa. Gefa skal sér þær forsendur að ekki sé 
leyfilegt að taka við fleyra fólki en 100 manns í einu.  
Leysa verður stiga í móttökurými með stigapalli. Farið verður 
eftir núverandi deiliskipulagi þar sem húsið mun rísa. Þá 
verður einnig hægt að nálgast hæðar og mæliblöð. 
Inndregnar svalir á efri hæð þarf að bæta við vegna 
flóttaleiðar fyrir hreyfihamlaða.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Þormóði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 15. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 4 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 15. Sept. kl. 9 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Karl Hákon Karlsson (KHK)    Lagnahönnuður 

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundur með Karli lagnahönnuði.  
 
Það sem rætt var á fundi  
 

 Á ekki að koma fyrir ofnakerfi í rýmum sem skipta 
minna máli útlitslega ?  

 Á að setja gólfhita í ramp  

 Er gott að ferðast með neysluvatnslagnir í kerfislofti  

 Hvernig lýst þér á rúmmynd af loftræstikerfi 

 Gét ég sleppt sprinkler klefa  
 
Útkoma fundar 
 
Ofnakerfið er ódýrara og hiklaust nota ofnakerfi í þau rými 
sem skipta minn máli útlitslega, það þarf bara einn lítinn ofn 
í eldhús þar sem mikill hiti er frá tækjum. 
 
Setja gólfhita í ramp ef að það má ekki sjást ofn,  
 
Ef það er hægt þá er það upplagt að ferðast með lagnir í 
kerfisloftum, það er mikið auðveldar að komast í þær síðar til 
að breyta ofl. 
 
Karl lagnahönnuður var með eindæmum ánægður með 
rúmmynd af loftræstikerfi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHK 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með 
burðarþolshönnuði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 15. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 5 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 15. Sept. kl. 10 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Eyþór Rafn Þórhallsson (ERÞ)    Burðaþolshönnuður  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Eyþór burðarþolshönnuð 
 

 ER stigi í móttökurými að bera sig uppi ég vill hafa 
hann fljótandi.  

 Villtu sjá plötuþykktir og spennivíddir  

 Eru þær greiningar sem ég er búinn að gera í lagi. 
 
 
 
 
Útkoma fundar 
 
Stigi í anddyri kemur til með að bera sig en það þar þykkan 
stálprófíl undir hann og hellst 500 x 500 mm og sterkar suður 
á þrepum. 
 
Hann vill sjá greiningu á spennivíddum og það er ávallt minni 
haflengdin sem telur. Sýna það í greiningu.  
 
Þykja þurfti burðarsúlur undir burðarbita úr 180 í 200mm og 
þykja milliveg úr 150 mm í 180 mm.  
 
Annars voru greiningar sem eru komnar góðar og 
burðarðþolshönnuður ánægður með það sem komið er.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HB 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERÞ 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Viggó Magnússini.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 15. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 6 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 15. Sept. kl. 11 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Viggó Magnússon  (VM)    Aðalkennari, (Byggingarfræðingur)  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
 

 Það er aðeins eitt lóðarblaða til fyrir lóðina  

 Hvernig lýst þér á stigalausnina  

 Hvar fæ ég hæðarlínukort til að sjá legu lands 

 Ég notast þá bara við eitt deiliskipulag og lóðarblaðið 
 
 
 
Útkoma fundar 
 
 Hann var ánægður með stigalausnina og ég vinn bara eftir 
þeim gögnum sem ég fékk í hendurnar. Hæðarlínukort er 
hægt að nálgast hjá landmælingum Íslands. Einnig til tals 
góðar plötur sem heita aquarock og eru rakaheldar og mygla 
ekki. 

 
 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
VM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Þormóði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 15. sept 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 7 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 15. Sept. kl. 13 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Þormóður Sveinsson  (ÞS)    Arkitekt  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
 

 Farið var yfir útlit og innra skipulag. 

 Hvernig kemur úr stigalausn. 

 Ég er með fallegt landslag get ég unnið eitthvað 
meira með það  

 Ertu með einhverjar hugmyndir að klæðningarefnum 

 Inntaksturn á lóð eru einhverjar útlitshugmyndir 
með það.  

 
 
 
Útkoma fundar 
 
Þormóður lagði blessun sína á innra skipulag og svalir vel 
leystar með tilliti til upprunalegs arkitektúrs. Stiginn er vel 
leystur og það er pottþétt að ég þarf ekki lyftu sem þarf að 
þjóna sjúkrabörum seigir Þormóður. Endilega vinna með 
landslagið inn í lóðina. Virok plötur geta virkað vel á stað 
sem þessum það er mikið vindaálag og selta frá sjóa og 
svæðið er á miklu snjó álagssvæði. Útkoman er að vinna með 
fallegar lausnir af vrock plötuklæðningu. Inntaksristin vinna 
með klæðningarefni úr húsi og mögulega timburlista líkt og 
er á húsinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÞS 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Þormóði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 2. Okt. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 8 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 2. okt. kl. 11 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Viggó Magnússon  (VM)    Aðalkennari, (Byggingarfræðingur)  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
 

 Þarf ég að fara í deiliskipulagsbreytingu vegna aukins 
bygginngarmagns ?  

 Farið er yfir deililausnir á skissuformi 
 
 
 
Útkoma fundar 
 
Nauðsynlegt er að gera deiliskipulagsbreytingu sem er 
minniháttar og verður einfalt að framkvæma  
 
Mikilvægir punktar komu út úr fundi varðandi deililausnir: 

 Skoða lágmarkshalla á glerþaki, Tala við Glerborg 

 Skota frágang á torfþaki sniðugt að notast við 
eggjabakkakerfi (Diadem green roof) 

 Notast við millibilsklossa fyrir inndregnar svalir þessi 
lausn er seld í vídd og álfaborg. 

 Léttar svalir verða forsmíðaðar og hengdar á platta 
sem standa út úr klæðningu 

 Notast við kingspan thermaroof TR26 á inndregnar 
svalir, með því er hægt að minka einangrun um 100 
mm.  

 
 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Þormóði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 2. Okt. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 9 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 2. okt. kl. 11 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Karl Hákon Karlsson (KHK)    Lagnahönnuður 

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundur með Karli lagnahönnuði.  
 
Það sem rætt var á fundi  
 

 Er í lagi að vera með tvöfalt drenkerfi ?  

 Hvað á að fara langt í að skoða lagnaefni ?  

 Sérsmíðuðu niðurfallsrör 60 x 100 mm  

 Dælubrunnu er hann rétt staðsettur hjá mér  
 
 
 
 
 
Útkoma fundar 
 
Hanna skal frárennsliskerfið þannig að það sé dælt sem 
minnstu magni af vatni. Það er bara eðlilegt að vera með 
tvöfalt kerfi af dreni. Niðurfallsrör er mælt með að séu 
sérsmíðuð úr áli. Ekki fara kafa of mikið í lagnaefni leggja 
áherslu á að lagnaleiðir og stærðir lagnaleiða. Mapress 
riðfrítt stál er upplagt í neysluvatnslagnir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHK 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með leiðbeinendum  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 3. Nóv. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 10 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 3. Nóv. kl. 8 30  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Viggó Magnússon  (VM)    Aðalkennari, (Byggingarfræðingur)  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
Deililausnir 

 Sika dúkur sem er regnvörn er í lagi að setja hann 
utan á leiðara og heftir hann ekki öndun undir 
klæðningu.  

 Inndegnar svalir þar verður heitt þak og er ekki í lagi 
að sleppa öryggisniðurfalli og yfirfalli 

 Útfærsla á Torfþaki nota PVC eða asfalltpappa  

 Ég vill móta halla í steypta botnplötu og nota 150 
mm ofureinangrun yfir allt þak 

 Skilin milli ílagnar og útveggs  

 Er öryggisgler í þakglerkerfi  

 Þakniðurföll vill ég taka inn í klæðningu þarf ég að 
vera með sérsmíðuð niðurfallsrör eins og ég ætlaði 
mér að vera með 

 
Útkoma fundar 
 
    Sika dúkur er best staðsettur utan á álleiðurum það þarf 
bara að passa að það lofti undir hann  
   Inndregnar svalir eru staðsettar þannig að það sést alltaf ef 
þær eru að fyllast af vatni það er annað með þakið þar sem 
ekki sést upp á þak 
   Torfþak útfæri ég bara út frá útfærslu sem ég get staðið við 
og rökstutt 
   Þetta er lítill þakflötur og bara mjög gott að vera með 
ofureinangrun á öllu þaki 
  Það þarf að gæta að því að vera með þenslurauf milli 
ílagnar og steyptra útveggja og vera með þenslurauf í réttum 
stöðum í ílögn 
   Skoða þarf Rb. blað um gler í þaki 
    
Þakniðurföll geta verið hefðbundin þau rýra ekki einangrun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
VM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Þormóði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 3. Nóv. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 11 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 3. Nóv. kl. 9 30  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Eyþór Rafn Þórhallsson (ERÞ)    Burðaþolshönnuður 

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Eyþór Rafn Þórhallsson 
 
 

 Útfærsla á léttum svölum, burðarþolslega þær verða 
heil eining sem verður svo boltuð utan á hús með 
millileggjum til að slíta kuldabrú 
 
 

 Lerki klæðningarkerfi, burður á því eru stálprófíla 
nægilega sterkir og þarf mögulega einhverja aðra 
styrkingu  

 
 
 
Útkoma fundar 
 
      

 Útfærsla á léttum svölum er fullnægjandi og stæðir 
prófíla og val á stáli fullnægjandi til að uppfylla allar 
burðarþolskröfur 

 
 

 Lerki klæðningarkerfi þarf að betrumbæta og þarf að 
vera með stærri prófílstæð á þeim prófílum sem fara 
yfir 3 metra að lengd. Ákveðið var að stærri prófílar 
yrðu RHS 100 x 60 x 3 mm, einnig þarf að vera með 
styrkingu út í steyptan vegg á örðum hverju prófíla 
og það er nóg að sú festing sé úr SHS prófíl 60 x 60 x 
3 mm. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERÞ 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með leiðbeinendum.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 3. Nóv. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 12 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 3. Nóv. kl. 10 30  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Karl Hákon Karlsson (KHK)    Lagnahönnuður 

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Karl Hákon Karlsson  
 

 Farið var yfir útfærslu á niðurfallsrörum  
 

 öryggisniðurföllum á heitu þaki  
 
 
 
 
 
Útkoma fundar 
 
Komist var að þeirri niðurstöðu að það er óþarfi að vera með 
sérsmíðuð niðurfallsrör í klæðning það má taka úr einangrun 
fyrir niðurföllum bæði er ég með 150 mm einangrun. Einnig 
er bara kyrrt loft inn í niðurfallsrörum og það er góð 
einangrun í kyrru lofti og það tekur bara til sín þann hita sem 
nánasta umhverfi hefur.  
 
Öryggisniðurföll eru ekki nauðsynleg en það er mjög 
vandaður frágangur að vera með það sérstaklega þar sem ég 
er með hallann mótaðan í þakplötunni þá skila sér það vatna 
sem myndi fara undir PVC dúk að niðurfalli. Ekki þarf að 
tengja öryggisniðurfall við niðurfallsrör, það er hægt að vera 
með lausn á þar sem niðurfall er tengt vatnsskynjara og þá 
kemur viðvörunarhljóð eða ljós þegar vatn kemst undir PVC 
dúk.       
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHK 
 
 
 
 
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með leiðbeinendum.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 9. Nóv. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 13 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 9. Nóv. kl. 10 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Viggó Magnússon  (VM)    Aðalkennari, (Byggingarfræðingur)  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
 

 Steyputeikningar eiga þær að vera alveg strípaðar og 
sýna bara steypta veggi  

 Algilt salerni sem þarf að vera með 1800 mm 
snúningsás fyrir framan salerni. Ég þarf að minnka 
skrifstofurými til að koma þessu fyrir  

 Farið var yfir stiga og hvað mál á að gefa upp á 
stigateikningu þar sem stiginn hjá mér er snúinn  

 Hlutateikning af timburpalli er ég að fara fram úr 
mér með að teikna þetta  

 Farið var yfir deili í kjallara og frágang á kaldri 
sorpgeymslu 

 Fara aðeins yfir uppbyggingu á strýtu 

 Fara enn einu sinni yfir lyftumálin hvort ég þurfi lyftu 
fyrir sjúkrabörur gr. 9.4.8.  

 
   Útkoma fundar 
 
   Steyputeikningar verða gerðar eftir mínu höfði og hvernig 
ég sem smiður myndi slá upp húsinu eftir þeim.  
   Skrifstofurými verður að minnka til að koma fyrir salerni 
fyrir hreyfihamlaða það hefur meira vægi. 
   Á stigateikningu gef ég upp stærramálið á sneiðingum og 
svo stíft smíðamál á þrepum í deilum. 
   Úfærsla á kaldri sorpgeymslu er eðlilegt en slíta þarf 
kuldabrú við hurð með ísteyptri xps einangrun og hurð færð 
utar   
   Engar athugasemdir voru gerða við uppbyggingu á strýtu 
eða loftinntaki 
   Hvað lyftuna varþar þarf ég að vera með lyftu sem er með 
minnst virkt svæðu upp á 0,9 m x 1,4 m og kennarar hafa 
verið sammála því að aðgengi er gott út úr húsi með 
sjúkrabörur um stiga og ramp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VM  
 
 

 

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  í næstu vikur með Þormóði.  
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VERKNR.: 18-001 Verkefni:     

Þjóðgarðsmiðstöð 

Hellissandi 
              

 

   

VERKÞÁTTUR: Hönnunarfundur 

UNNIÐ AF: HB 

DAGS: 23. Nóv. 2018 SENT TIL: HB  

 

Hönnunarfundur nr. 14 

 
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík  
Fundartími: 23. Nóv. kl. 10 00  
Fundarmenn:  Hákon Barðason (HB)    Nemandi 
  Viggó Magnússon  (VM)    Aðalkennari, (Byggingarfræðingur)  

Fundargerð 

Nr. Lýsing  Ábyrgð Lok/Skil 

1.0 Niðurstöður fundar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Það sem lagt var fyrir Viggó Magnússon  
deililausnir 

 Hvernig er að klæða koparklæðningu á niðurtekin 
loft 

 Er öryggisgler í þakkerfi 

 Er lausn á þakdúk sem er límdur niður á einangrun 
eitthvað vit í  

 Heldur smellukerfi uppi klæðningu á niðurteknum 
loftum viroc klæðning 

 Er ekki betra að þykkja viroc klæðningu úr 16 í 19 
mm. 

Útboðsgögn 

 Erum við að bjóða út allt verkið eða bara 7 kafla  

 Eru þrjár vikur nægur tími fyrir menn til að skila inn 
tilboði 

 Magnskrá er frekar nákvæm ég tel það gott er það 
ekki í lagi 

 Ákveðnar verklýsingar verð ég bara að semja sjálfur 
Útkoma fundar 
Frágangur koparklæðningar getur verið sá sami og á veggjum 
það er gert þannig í snæfellsstofu. 
    Ekki er þörf á öryggisgleri í þakkerfi. 
Notast skal við þakdúk sem liggur laus á einangrun með 
glerfillt sem millilegg 
   Smellukerfi klæðningar er c/c 600 það væri þá bara gert í 
samráði við verkfræðing og millibil minkað ef það væri ekki 
berandi. 
Fara með klæðningu í 19 mm klárlega.  
   Við bjóðum út allt verkið en kafli 7 er bara tekin fyrir í 
verlýsingunum  
   Mælt er með að tími til að skila inn tilboði sé 4-5 vikur 
Magnskrá má vera eins og ég vill set mig í spor verktaka og 
hvernig ég væri til í að fá gögnin afhent og ákveðnar 
verklýsingar verður að semja frá grunni það er ekki komist 
hjá því. 
   
 

  

2.0 Næstu skref 
Næsti hönnunarfundur  er þarnæsti fundur fyrir skil.  
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ID WBS Verkþáttur Verktími upphafstími Predecessors Lokatími

1 1 Þjóðgarðsmiðstöð 83 days Wed 8/15/18 Fri 12/7/18
2 1.1 Hönnun 83 days Wed 8/15/18 Fri 12/7/18
3 1.1.1 Frumhönnun 20 days Wed 8/15/18 Tue 9/11/18
4 1.1.1.1 Upplýsingaöflun 2 days Wed 8/15/18 Thu 8/16/18
5 1.1.1.2 Hugmyndavinna 2 days Tue 8/21/18 4SS+4 days Wed 8/22/18
6 1.1.1.3 Skissugerð 2 days Thu 8/23/18 5SS+2 days Fri 8/24/18
7 1.1.1.4 Teiknivinna 5 days Wed 8/29/18 6SS+4 days Tue 9/4/18
8 1.1.1.5 Frumáætlanir 1 day Wed 9/5/18 7 Wed 9/5/18
9 1.1.1.6 Módelvinna 4 days Thu 9/6/18 8 Tue 9/11/18
10 1.1.2 Forhönnun 13 days Wed 9/12/18 3 Fri 9/28/18
11 1.1.2.1 Teiknivinna 5 days Wed 9/12/18 Tue 9/18/18
12 1.1.2.2 Greiningar 10 days Mon 9/17/18 Fri 9/28/18
13 1.1.2.2.1 Lóðagreining 1 day Mon 9/17/18 11SS+3 days Mon 9/17/18
14 1.1.2.2.2 Byggingahlutagreining 2 days Tue 9/18/18 13 Wed 9/19/18
15 1.1.2.2.3 Burðarþolsgreining 3 days Tue 9/18/18 14SS Thu 9/20/18
16 1.1.2.2.4 Rýmisgreining 2 days Thu 9/20/18 15SS+2 days Fri 9/21/18
17 1.1.2.2.5 Lagnagreining 3 days Mon 9/24/18 16SS+2 days Wed 9/26/18
18 1.1.2.2.6 Brunagreining 2 days Thu 9/27/18 17SS+3 days Fri 9/28/18
19 1.1.2.2.7 Hljóðgreining 1 day Thu 9/27/18 18SS Thu 9/27/18
20 1.1.2.2.8 Orkurammi 1 day Fri 9/28/18 19 Fri 9/28/18
21 1.1.3 Aðaluppdrættir 7 days Mon 10/1/18 Tue 10/9/18
22 1.1.3.1 Skráningatafla 1 day Mon 10/1/18 20 Mon 10/1/18
23 1.1.3.2 Teiknivinna 4 days Mon 10/1/18 22SS Thu 10/4/18
24 1.1.3.3 Byggingarlýsing 1 day Fri 10/5/18 23 Fri 10/5/18
25 1.1.3.4 Yfirferð og rýni og umsókn byggingarl.2 days Mon 10/8/18 24 Tue 10/9/18
26 1.1.4 Verkteikningar og útboðsgögn 43 days Wed 10/10/18 Fri 12/7/18
27 1.1.4.1 Verkteikningar 7 days Wed 10/10/18 25 Thu 10/18/18
28 1.1.4.2 Hlutateikningar 5 days Fri 10/19/18 27 Thu 10/25/18
29 1.1.4.3 Deiliteikningar 5 days Fri 10/26/18 28 Thu 11/1/18
30 1.1.4.4 Yfirferð og rýni 2 days Fri 11/2/18 29 Mon 11/5/18
31 1.1.4.5 Kostnaðaráætlanir 5 days Tue 11/6/18 30 Mon 11/12/18
32 1.1.4.6 Verklýsingar og útboðsskilmálar 5 days Tue 11/13/18 31 Mon 11/19/18
33 1.1.4.7 Tilboðsgerð 2 days Tue 11/20/18 32 Wed 11/21/18
34 1.1.4.8 Magnskrá 2 days Thu 11/22/18 33 Fri 11/23/18
35 1.1.4.9 Samningsgerð 1 day Mon 11/26/18 34 Mon 11/26/18
36 1.1.4.10 Skýrslugerð og lokafrágangur 9 days Tue 11/27/18 35 Fri 12/7/18
37 1.1.4.11 Verkefnaskil 0 days Fri 12/7/18 36 Fri 12/7/18 12/7

9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13
August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018

Verkþáttur Varða/áfangi Verktími verkþátta Tímamörk Framvinda

Hönnunaráættlun Lokaverkefni 2018

Hákon Barðason
Verkefni: þjóðgarðsmiðstöð
Dags. 9/26/2018
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