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Formáli 

Árið 1996 hóf ég nám í trésmíði við Iðnskólann í Reykjavík, þá 15 ára gamall. Eins og oft er hjá 

ungu fólki var ég ekki viss hvert stefna ætti í lífinu, skipti yfir á tölvubraut árið 1998. Árið 

2001 ákvað ég svo fara út á vinnumarkaðinn, þá án þess að hafa lokið námi í framhaldsskóla. 

Ég hóf störf sem verkamaður hjá verktakafyrirtæki en sá fljótt að smíðar áttu enn vel við mig. 

Ég ræddi það við eiganda fyrirtækisins sem þá færði mig yfir í smíðadeild fyrirtækisins. Upp 

úr því ákvað ég að klára trésmíðanámið í kvöldskóla samhliða vinnu og lauk ég sveinsprófinu 

árið 2007 undir handleiðslu Kristins Sveinssonar byggingameistara, afa míns. 

Það hafði blundað í mér að fara í frekara nám en ég hafði aldrei kannað hvaða möguleikar 

voru í boði. Fyrir tilviljun hitti ég smíðakennarann minn úr Iðnskólanum, Þórarinn Eggertsson, 

árið 2015, sem benti mér á að sveinbréfið veitti mér aðgang að námi í byggingariðnfræði við 

Háskólann í Reykjavík. Ég aðhafðist ekkert í fyrstu en samtal okkar sat í mér og úr varð að ég 

dreif mig á kynningu í HR að skoða málið. Skemmst er frá því að segja að ég sagði starfi mínu 

sem smiður til 14 ára lausu og skráði mig í fullt háskólanám í byggingariðnfræði haustið 2015. 

Námið skyldi taka eitt og hálft ár. Þetta var stórt skref fyrir eiginmann í fullri vinnu með tvö 

börn. Langt var liðið síðan ég var í skóla og ég vissi ekkert hvað beið mín í HR. 

Að setjast aftur á skólabekk var mikið átak. Þetta var gríðarleg vinna en námið gekk vel. 

Stuðningur fjölskyldunnar var ómældur og á ég gott gengi mitt í skólanum ekki síst þeim að 

þakka. Ósjaldan pössuðu ömmur og afar t.d. börnin þegar ég var að læra fram á kvöld og 

Sandra var að vinna. Er ég þeim afar þakklátur fyrir aðstoðina. 

Að hefja nám HR var heillaspor. Eftir aðeins eitt ár í námi var ég ráðinn í sumarstarf á 

verkfræðistofu. Í starfi mínu þar fann ég hve vel námið undirbýr mann fyrir vinnumarkaðinn. 

Einnig varð mér ljóst að skynsamlegast væri að bæta tveim árum við iðnfræðina og klára BSc 

gráðu í byggingafræði. Við það breyttist upphaflegt eitt og hálft ár í námi í þrjú og hálft ár. 

Nú þegar komið er að komið að lokum þessa tímabils í lífinu er ljúft að horfa yfir farinn veg. 

Dagarnir hafa verið langir og helgar runnið saman við virka daga. Öll fjölskyldan mín hefur 

sýnt mér mikla þolinmæði, ekki síst börnin mín Saga og Sölvi, og veitt mér styrk til að klára 

námið. Kennurum í HR þakka ég fyrir gott og mjög fræðandi nám. Þá hafa einnig myndast 

vinabönd við frábæra samnemendur. Þeim þakka ég vináttuna og samstarfið. 

Að lokum verð ég þó að þakka af öllu hjarta eiginkonu minni, Söndru Ómarsdóttur, sem 

hefur staðið eins og klettur við hlið mér í gegnum allt ferlið. Takk, elsku Sandra mín.  
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1 Inngangur 

Byggingafræðin er í heildina þriggja og hálfs árs nám, alls 7 annir. Byggingariðnfræði er fyrri 

partur námsins og telur eitt og hálft ár, þrjár annir, sem lýkur með diploma gráðu. Þá tekur 

við tveggja ára framhald, fjórar annir, sem endar með BSc gráðu í byggingafræði. 

Eftir að iðnfræðináminu lauk og byggingafræðinámið hófst hef ég unnið virkilega krefjandi og 

skemmtileg verkefni undir handleiðslu góðra kennara. Fyrstu þrjár annirnar í 

byggingafræðinni byggjast á stóru verkefni á hverri önn í bland við smærri áfanga. Á fjórðu 

önninni glíma nemendur svo við eitt stórt verkefni og ritgerðaráfanga. 

Á fyrstu önn í byggingafræðinni hannaði ég, með frábærum hóp, stórt fjölbýlishús með 

bílakjallara frá grunni við Skógarveg 16 í Reykjavík. Skiluðum við þá af okkur fullbúnum 

aðaluppdráttum af byggingunni.  

Á önn tvö hannaði ég breytingar og endurbætur á fjölbýlishúsinu við Mávabraut 7-11 í 

Reykjanesbæ. Það verkefni var að hluta til unnið í teymi með öðrum nemanda og skilaði ég 

þar fullbúnu teiknisetti aðaluppdrátta, hluta- og verkteikningum ásamt útboðsgögnum fyrir 

verkefnið. 

Þriðja önnin var svo að hluta verkefnavinna og að hluta starfsnám. Á fyrri hluta annarinnar 

hannaði ég dansskóla og líkamsræktarstöð frá grunni sem hýstur var í stálgrindarhúsi við 

Fiskislóð 41 í Reykjavík og skilaði fullbúnum aðaluppdráttum af byggingunni. Seinni hluta 

þeirrar annar vann ég svo í starfsnámi á Fasteigna- og viðhaldsdeild EFLU verkfræðistofu. 

Þau þrjú ár sem ég hef stundað námið við Háskólann í Reykjavík hafa í bland við starfsreynslu 

mína á vinnumarkaði búið mig vel fyrir lokasprettinn, sem nú er hlaupinn. 

2 Val á verkefni 

2.1 Um lokaverkefni í byggingafræði 

Lokaverkefni byggingafræðinema við Háskólann í Reykjavík er ekki hefðbundin BS ritgerð. 

Þess í stað eiga nemar að finna tillögu, t.d. frá arkitektastofu, sem send hefur verið í 

hönnunarsamkeppni sem efnt hefur verið til þar sem verkkaupi hyggst reisa byggingu um 

starfsemi sína. Þá eru aðeins gjaldgengar tillögur sem lent hafa í 2. eða 3. sæti slíkra 

samkeppna gildar sem lokaverkefni. Það tryggir að ekki búið að vinna verkefnin lengra og 
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nemandi þarf að taka við verkefninu á þessu frumstigi. Að lokum eiga byggingarnar að vera 

um það bil 1000 til 3000 m2 að gólfflatarmáli. 

Slíkar samkeppnir eru ekki mjög algengar hér á landi en ofan á það leggst einnig sú staðreynd 

að margar tillögur hafa verið notaðar sem lokaverkefni í gegnum tíðina. Það er því ekki um 

ýkja auðugan garð að gresja fyrir nemendur að finna sér verkefni sem hægt er að vinna með. 

Þá er heldur enginn einn staður það sem hægt er að fara í gegnum slíkar samkeppnistillögur 

og þurfa nemendur því að grúska ansi mikið til að finna sér ákjósanleg verkefni. 

2.2 Leitin að hentugu verkefni 

Með þá staðreynd að leiðarljósi að erfitt gæti reynst að finna verkefni sem spennandi væri að 

glíma við sem lokaverkefni ákvað ég að byrja að senda út fyrirspurnir á arkitektastofur í 

byrjun mars 2018. Alls sendi ég fyrirspurnir á 47 arkitekta- og hönnunarstofur. Þá leitaði ég 

einnig mikið á netinu að verkefnum. Svörun frá stofunum var í besta falli þokkaleg, um það 

bil 25% þeirra svöruðu fyrirspurninni og 10% þeirra sendu mér tillögur að verkefni. Nokkur 

þessara verkefna komu til greina hjá mér að taka fyrir en það endaði þó þannig að ábending 

samnemanda í byggingafræðinni, sem var ári á undan mér í náminu, kom mér á sporið 

varðandi mitt verkefni. Hann hafði þá skoðað það sem líklegt lokaverkefni fyrir sig en endaði 

á að taka annað. 

2.2.1 Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins 

Í apríl 2018 sendi ég fyrirspurn til Teiknistofunnar Tröð, hér eftir nefnd TST í skýrslu, vegna 

tillögu sem þeir höfðu sent í hönnunarsamkeppni á vegum Ásatrúarfélagsins sem efnt hafði 

verið til árið 2007. Ásatrúarfélagið óskaði þar eftir tillögum að hönnun hofs og 

safnaðarheimilis sem reisa skyldi við Menntasveig 15 í Öskjuhlíðinni í Reykjavík. 

Skemmst er frá því að segja að þar var fyrirspurn minni vel tekið. Ég fékk fljótlega send 

samkeppnisgögnin og tillögu TST í samkeppnina, sjá tillögu í viðauka C með skýrslu. Mér leist 

strax vel á þessa tillögu sem lokaverkefni og bar það undir leiðbeinanda minn, Viggó 

Magnússon, í apríl. Þá þegar fékk ég óformlegt vilyrði fyrir því að tillagan yrði tekin gild sem 

lokaverkefni og fékkst það svo formlega staðfest 17. ágúst, í upphafi lokaannar, sjá 

fundargerð 01 í viðauka B. Eftir formlegt samþykki hófst verkefnið fyrir alvöru og hafist var 

handa við skipulagningu þess. Í kjölfarið var svo haldinn fundur með einum af upphaflegum 

hönnuði tillögunnar, Hans-Olav Anderssen, sjá fundargerð nr. 02 í viðauka B. 
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Tillaga TST gerir ráð fyrir að reist verði tæplega 900 m2 bygging sem þjóna myndi 

Ásatrúarfélaginu sem hof- og safnaðarheimili. Safnaðarheimilið var tveggja hæða 

timburklædd bygging sem hýsa átti veislusal, fjölnotasal og skrifstofur Ásatrúarfélagsins. 

Áfast við safnaðarheimilið var svo hringlaga hof sem ætlað var fyrir athafnir félagsins. 

Hofbyggingin skyldi borin uppi af sýnilegu límtrésburðarvirki en ekki var búið að fastsetja 

efnisval burðarvirkis í safnaðarheimilinu. Þó byggingin væri ekki stærri að flatarmáli en raun 

bar vitni er hönnun hennar í senn glæsileg og krefjandi. 

Verkefnið mitt á þessari lokaönn í byggingafræðinni er því að útfæra hönnun byggingarinnar 

innan þess laga- og reglugerðaramma sem um hana gildir í dag, á sem hagkvæmastan hátt 

fyrir Ásatrúarfélagið en þó án þess þó að glata þeirri hugsjón sem hönnuðir sáu fyrir sér í 

upphafi. 

3 Hönnunarfasar byggingafræðinnar 

Að hanna- og að lokum reisa byggingu er afar kostnaðarsamt og margþætt ferli. Það skiptir 

því höfuðmáli að í upphafi hönnunarferlisins sé hönnuður meðvitaður um það til hvers 

verkkaupi ætlast af byggingunni. Þá er einnig mikilvægt að hönnun hennar standist tímans 

tönn og að efnisval tryggi góða endingu, þ.e.a.s. að byggingin standist það álag sem á hún 

verður fyrir á líftíma sínum. 

Í náminu hafa leiðbeinendur lagt mjög ríka áherslu á öguð vinnubrögð og að verkefnin séu 

unnin skipulega. Okkur hefur verið kennd ákveðin uppbygging á þessum verkefnum sem á að 

tryggja það að tekið sé tillit til allra þeirra þátta sem koma upp þegar bygging er hönnuð. Hér 

verður farið stuttlega yfir það hvað tilheyrir hverjum fasa fyrir sig. 

3.1 Frumhönnun 

Frumhönnunarfasinn gengur út á að móta verkefnið gróflega. Farið er yfir helstu forsendur 

sem verkkaupi setur fram til byggingarinnar sem hanna skal. Á þessu stigi þarf einnig skoða 

þær skorður sem settar eru af skipulagi svæðisins þar sem áætlað er að reisa bygginguna. Þar 

má t.d. nefna deiliskipulag, leyfilegt nýtingarhlutfall á lóð og byggingarreit innan lóðar. Í 

þessum fasa eru því þeir þættir sem móta umgjörð byggingarinnar að mestu leyti ákveðnir, 

þ.e.a.s. innra og ytra skipulag þess sem og útlit. 
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3.2 Forhönnun 

Forhönnunarfasinn gengur út á að ákvarða flest þau tæknilegu atriði sem koma að 

byggingunni. Hér er þá átt við þau atriði sem verkkaupi óskar til hússins en einnig þau atriði 

sem krafist er skv. lögum og reglugerðum sem um bygginguna gilda á þeim tíma sem hún er 

hönnuð. 

Sem dæmi má nefna að vinna þarf ítarlega greiningu á rýmisþörf verkkaupa, greina þarf 

gróflega stærðir í burðarvirki hússins og gæta þarf þess að pláss verði fyrir allar nauðsynlegar 

lagnir. Þá eru mikilvæg deili byggingahluta skissuð upp og greind sem og efnisval í húsið 

ákveðið. 

Þetta er afar mikilvægur fasi og nauðsynlegt að vanda til verka. Með því að vinna þennan 

fasa vel er hægt að tryggja að framhald verksins, þ.e.a.s. aðaluppdrættir og verkteikningar 

gangi hratt og vel fyrir sig. Einna mikilvægast er þó að á þessu stigi er hægt að tryggja að 

byggingin reynist verkkaupa vel í rekstri. 

3.3 Aðaluppdrættir 

Aðaluppdrættir eru unnir í kjölfar forhönnunar. Fyrirkomulag á útfærslu þessara teikninga er 

mjög formfast og uppdrættirnir unnir skv. kafla 4.3. Aðaluppdrættir og byggingarlýsing í 

byggingarreglugerð. Þá er einnig farið eftir gátlistum sem gefnir eru út af byggingafulltrúa 

þess sveitarfélags sem uppdráttunum verður skilað til samþykktar. Teikningarnar sýna 

grunnmyndir og útlit hússins í 1:100 og afstöðu þess á lóð í 1:500. Þá er einnig unnin 

byggingarlýsing og skráningartafla. 

3.4 Verkteikningar 

Verkteikningar eru svo ítarlegri teikningar af einstökum hlutum byggingarinnar og fjallað er 

um í kafla 4.4. Aðrir uppdrættir í byggingarreglugerð. Þessar teikningar eru ýmist unnar í 

mælikvarða 1:50, 1:20, 1:5 og jafnvel 1:1. Má hér nefna byggingaruppdrætti sem málsettir 

eru í 1:50 og deiliuppdrætti sem málsettir eru í 1:5. 
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3.5 Útboðsgögn 

Útboðsgögn samanstanda af almennum skilmálum sem um verkið gilda, lýsingu á verkinu 

sem vinna skal, verklýsingum sem segja hvernig verkið skal unnið, magnskrá sem tiltekur 

magn þeirra verkþátta sem verkið innilfelur og svo tilboðsblaði sem verktaki fyllir út þegar 

hann býður í verkið. Þá er hluti útboðsgagna einnig ýmiss fylgiskjöl sem við á hverju sinni. 

4 Frumhönnun 

4.1 Skipulag hússins 

Segja má að frumhönnun verkefnisins hafi verið lokið þegar ég fékk það í hendur, sjá 

teikningar 0.01.01 og 0.01.02 og þarfagreiningu húsnæðis í viðauka C með skýrslu. Það 

grunnplan gerir ráð fyrir að bygging verði brúttó um það bil 960m2. Ég ákvað þó að 

endurskoða tillöguna á þessu stigi með það í huga að hún var orðin 10 ára gömul. Í raun má 

segja að ég hafi haft hugann við forhönnunarfasann þegar ég vann frumhönnunarfasann. Ég 

uppfærði frumhönnun verkefnisins með það fyrir augum að rekast á sem fæsta veggi í 

forhönnunarfasanum. 

Meðal þess sem ég gerði á þessu stigi var að uppfæra nokkur atriði í skipulagi innandyra, 

þ.e.a.s. grunnplan hæða. Má þar nefna að ég stækkaði lyftustokk og stiga ásamt því að fjölga 

snyrtingum til þess að anna þeim fjölda gesta sem ætlað er að geti sótt húsið. Þá gerði ég 

einnig að ráð fyrir tæknirými í kjallara hússins og fjarlægði sorpgeymsluna úr húsinu. 

Starfsmannarými og skrifstofur á 2. hæð hússins fengu einnig yfirhalningu. Þessum 

aðgerðum fylgdu óverulegar breytingar á heildarstærð hússins. Þá reyndi ég eftir fremsta 

megni að gera sem minnstar breytingar á útlit þess. Ég bætti þó við nokkrum gluggum og 

breytti lögun annarra eilítið. Skipulag burðarvirkis breyttist örlítið, þ.e.a.s. ég fjölgaði 

steyptum burðarveggjum nokkuð. Sjá má grunnplan hússins í lok frumhönnunarfasa á 

teikningum 0.01.07 og 0.01.08 í viðauka C með skýrslu. Þær tillögu sýna fram á að gólfflötur 

verði um 980m2, brúttó. Aukinn gólfflötur helgast þarna aðallega út af tæknirými sem bætt 

var við í kjallara hússins. 

Í lok fasans hélt ég svo fund með verkkaupa, forsvarsmanni Ásatrúarfélagsins, þar sem ég 

lagði fram endurhannað grunnplan hússins. Verkkaupi lagði þá til nokkrar smávægilegar 
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breytingar en leist annars vel á nýtt skipulag, sjá fundargerð nr. 06 með verkkaupa í viðauka 

B með skýrslu. 

4.2 Gagnaöflun 

Þar sem tillagan er orðin 10 ára gömul hefur þó nokkurt vatn runnið til sjávar hvað varðar 

skipulag á svæðinu. Síðan 2007 hafa t.d. verið samþykktar tvær tillögur á breyttu 

deiliskipulagi svæðisins. Það þurfti því að fara yfir nokkurt magn af gögnum sem hægt var að 

nálgast á netinu. Í ljós koma að skipulaginu hafði verið breytt í samræmi við þarfir 

byggingarinnar sem verið er að reisa á reitnum. Þetta gerði það að verkum að það hentaði 

ekki þessari gömlu tillögu sem ég var að vinna með og auðséða að ráðast þyrfti í gerð 

deiliskipulagsbreytingar til að henta tillögunni. Til að vinna þá breytingu þurfti ég að óska 

þess að fá eldri gögn send frá byggingarfulltrúa sem ekki voru aðgengileg á Borgarvefjsá, sjá 

gögn í viðauka C með skýrslu. 

4.3 Kostnaðaráætlun 

Í gögnum hönnunarsamkeppninnar hafði verkkaupi stillt upp þeim kröfum sem hann gerði til 

hússins hvað rými, rýmisstærðir og kostnað varðaði. Gerði verkkaupi ráð fyrir að byggingun 

yrði 800m2 og að kostnaður ætti að vera að hámarki 200 m.kr., sem þá þýddi 250 þ.kr./m2. 

Þar sem að um 10 ára gamla tillögu var að ræða þurfti því að uppfæra kostnaðargreiningu og 

má sjá vinnuskjal JB Hönnunar sem útbúið var vegna þess í viðauka C. Kostnaður var 

uppfærður miðað við byggingavísitölu á grunni frá 1980, fengið af vef Hagstofu Íslands. 

Skjalið greinir frá því að kostnaður sem verkkaupi myndi líklega miða við í dag væri rúmlega 

370 milljónir króna. Nýtt grunnplan í frumhönnun miðaði nú við að húsið yrði um 920m2, 

nettó, og kostnaður því um 405 þ.kr./m2. Var það talið í lægri kantinum eftir samtöl við 

leiðbeinendur og þótti líklegra að kostnaður yrði nær því að vera um það bil 450-500 

þ.kr/m2. Þó átti eftir að greina það betur í forhönnunarfasa verkefnisins. 

4.4 Deiliskipulag 

Eftir viðræður við kennara var ákveðið að ég myndi vinna verkefnið miðað við þau opinberu 

gögn sem lágu fyrir árið 2008, þ.e.a.s. deiliskipulag reits og mæliblað sem ég fékk frá 

Byggingafulltrúanum í Reykjavík. Þó mætti ég hafa það í huga að um óhefðbundinn reit í 
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borginni er að ræða sem í dag hefur verið breytt í samræmi við þá uppbyggingu sem unnið er 

að á reitnum. Ég hélt því áfram með verkefnið í eins óbreyttri mynd og hægt var án þess að 

aðlaga bygginguna alveg að þeim ramma sem um reitinn gilti árið 2008. Þegar ég svo bar 

staðsetningu og stærð hússins í fyrsta sinn saman við lóðamörk og byggingarreit lóðarinnar 

var greinilegt að ég myndi þurfa að vinna tillögu að breyttu deiliskipulagi reitsins. Þó myndi 

ég vinna það þannig að lóðamörk og byggingarreitur myndu færast til á landinu en stærð 

lóðarinnar, 2600m2, og nýtingarhlutfall, 0,34, myndu haldast að mestu óbreytt.  

Tillögu að breyttu deiliskipulagi má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 4.01.01. 

5 Forhönnun 

Við lok frumhönnunarfasans var komið grunnplan sem talið var að myndi þola að fara í 

gegnum þær greiningar sem unnar eru í forhönnunarfasanum. Áður en hafist var handa við 

þessar greiningar teiknaði ég upp grunnin að módeli byggingarinnar miðað við það grunnplan 

sem hafði orðið til í frumhönnunarfasanum, sjá teikningar 0.01.07 og 0.01.08 í viðauka C. Þó 

að færni mín í Revit sé orðin ágæt eftir þau verkefni sem ég hef unnið hingað til í skólanum 

tók þó nokkurn tíma að setja upp módelið. Helgaðist það aðallega af hringlaga 

hofbyggingunni en burðarvirki hennar skyldi vera sýnileg límtrésgrind með 12 stoðum og 

þakvirki sem myndar eins konar stjörnu í loftinu. Greiningarnar voru meira og minna unnar í 

þeirri röð sem ég raða þeim í skýrslunni. Þó hefur námið kennt manni það að öll þessi 

hönnunarvinna er í raun óslitin keðja. Ekki er hægt að loka neinni greiningu fyrr en búið er að 

fara vel í gegnum þær allar. Ein smávægileg breyting á einum stað í byggingunni getur haft 

gríðarmikil áhrif annars staðar. 

5.1 Lóðagreining 

Lóðgreiningin gekk að mestu leyti út á á að lesa yfir og skrá niður þær kröfur sem 

byggingarreglugerð setur um lóð hússins og uppfylla svo þessar kröfur í hönnuninni. Þetta 

eru aðallega kaflar nr. 6, 7, 9 og 12. Hér vegur þungt að aðgengi sjúkra- og slökkviliðs að 

húsinu sé gott en einnig að gæta þess að allir hópar samfélagsins hafi gott aðgengi að húsinu. 

Því var stuðst við algilda hönnun sem og að skipulag henti verkkaupa sem best. 

Norðan megin á lóðinni eru 9 bílastæði fyrir gesti, þarf af tvö sem henta hreyfihömluðum. Þá 

er eitt bílastæði fyrir hreyfihamlaða framan við húsið. Fjöldi bílastæða sem henta 
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hreyfihömluðum var ákvarðaður skv. 6.2.4.gr. en stærsta stæðinu sem krafa er gerð um var 

komið fyrir framan húsið, eins nálægt inngangi og hægt var. 

Upphaflega hönnunartillagan gerði ráð fyrir að sorpgeymslu inni í húsinu en í 

forhönnunarferlinu var ákveðið að færa sorpgeymsluna út á lóðin í djúpgáma. Það þótti svo 

henta best að koma þeim fyrir við bílastæði norðanmegin á lóðinni. Framan við húsið er höfð 

stór stétt þar sem pláss er t.d. fyrir reiðhjól, móttökur og bifreiðar vegna athafna. 

Bifreiðastæði starfsmanna er undir útkragi hússins á suðurhlið. Þess var gætt að halli á 

akbraut að þessum stæðum væri hæfilegur fyrir hefðbundnar bifreiðar. Þá var þess gætt að 

hæð undir útkrag byggingar stæðist kröfur settar kröfur. 

Lagnagreiningin hangir saman við lóðagreiningu en til marks um það er gert er ráð fyrir að 

inntak og frákasti loftræsingar verði komið fyrir á lóðinni, líklega á suð-vestur horni hennar. 

Frákast verði í brunni en inntakið verði í einhvers konar skúlptúr. Gert er ráð fyrir að ákveðin 

svæði utanhúss verði snjóbrædd. Þetta eru hellulögð útsvæði framan við inngang hússins 

sem og útisvæði við hof. Þá verða bifreiðastæði hreyfihamlaðra norðanmegin á lóð einnig 

upphituð sem og gönguleiðir sem tengja þau við húsið. 

Í hofinu er gert ráð fyrir eldstæði sem keyrt verður á gasi og þurfti því þurfti að finna 

gasgeymlsu stað á lóðinni. Gert var ráð fyrir því að geymsluskápur undir gas yrði stöðluð 

framleiðsla frá blikksmiðju og var skápnum komið fyrir norð-vestanmegin á lóðinni upp við 

stoðvegg. 

Lóðagreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.01.01. 

5.2 Tillaga að breyttu deiliskipulagi 

Eins og áður sagði hefur deiliskipulagi lóðarinnar í dag verið breytt þó nokkuð frá því sem það 

var þegar samkeppnin var haldin árið 2007. Nýtt deiliskipulag hentaði tillögunni sem ég vann 

að ekki nægjanlega vel. Samhliða lóðagreiningunni vann ég því tillögu að breyttu 

deiliskipulagi fyrir lóðina. Tillagan gerir ráð fyrir því að lögun á lóðamörkum breytist en 

lóðastærð helst því sem næst óbreytt, stækkaði úr 2600m2 í 2622m2. Þá breytist lögun á 

byggingarreits innan lóðamarka einnig og stækkar hann úr 820 m2 í 1143 m2. Staðsetning 

byggingarinnar er frjáls innan byggingarreits en byggingarmagn eykst úr hámarki 850m2 í 

1010m2. Nýtingarhlutfall á lóð var því aukið úr 0,34 í 0,38. Var það mat hönnuðar og 
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leiðbeinanda að breytingarnar á skipulaginu teldust óverulegar og í samræmi við þær 

breytingar sem þegar hafa verið gerðar á reitnum. Því telst líklegt að þær yrðu samþykktar af 

borgaryfirvöldum. 

Tillögu að breyttu deiliskipulagi má sjá í viðauka C með skýrslu, teikning 4.01.01. 

5.3 Rýmisgreining 

Rýmisgreining var mikið til unnin samhliða uppsetningu módelsins í Revit. Gert er ráð fyrir að 

um 250 manns geti verið í húsinu á hverjum tíma og þarf að gæta þess að aðgengi allra að 

húsinu sé tryggt. Húsið er því hannað á grunni algildrar hönnunar hvað varðar ganga, hurðir 

og salerni. 

Kjallari: 

Í upphaflegri hönnun TST var ekki gert ráð fyrir neinum rýmum í kjallara hússins. Eitt af því 

fyrsta sem ég tók eftir þegar ég skoðaði tillöguna var að ekkert tæknirými var í húsinu og 

þótti mér liggja beinast við að tæknirýmið í kjallara þess. Stærð tæknirýmisins er 41m2 og 

ákvarðaðist sú stærð í lagnagreiningu. Frá tæknirýminu er svo lagnaleið í önnur rými hússins 

upp um lagnaskaft sem staðsett er í veislusal. 

1. hæð: 

Grunnplan fyrstu hæðar er í grófum dráttum eins og það var lagt fram í tillögu TST. 

Breytingarnar lágu aðallega í breyttu skipulagi salerna og þá færði ég sorpgeymslu úr húsinu 

og setti út á lóð. 

Inngangur í húsið er um 9 m2 anddyri með mikilli lofthæð. Inn af anddyri er komið í rúmlega 

74m2 forsal, einnig með mikilli lofthæð, sem ætlaður er sem móttökusalur gesta áður en þeir 

halda yfir i aðra sali í veislur, athafnir eða fyrirlestra. Inn af forsal er svo fatahengi, um 17m2. 

Aðrir salir hússins eru alls þrír, þ.e.a.s. hofbygging, veislusalur og fjölnotasalur, allir með 

mikilli lofthæð. Í veislusal og hofi er gert ráð fyrir allt að 200-250 gestum og í fjölnota sal er 

gert ráð fyrir um 60 gestum í sæti. Ekki er gert ráð fyrir að allir þrír salirnir verði í fullri notkun 

samtímis, þ.e.a.s. veislusal er ætlað að taka við gestum eftir að athöfnum lýkur í hofi eða 

fyrirlestrum í fjölnota sal lýkur. Þá er ekki gert ráð fyrir að fjölnota salur verði í notkun á 

meðan athafnir standa yfir í hofi. Viðmið í hönnun var því að í húsinu gæti verið allt að 250 

manns hverju sinni. Sú tala ákvarðaði fjölda salerna sem eru í húsinu. Inn af fjölnota sal er 
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svo 18m2 geymsla sem ætluð er undir borð og stóla sem ekki eru í notkun hverju sinni.  

Inn af fatahengi er gangur sem leiði að salernum og 3,5 m2 ræstirými. Til að nýta plássið sem 

best var ákveðið að hafa salerni gesta kynjaskipt. Þannig var hægt að fækka salernum karla 

með því að koma fyrir þvagskálum, sjá nánari greiningu salerna í viðauka C. Einnig má sjá á 

teikningu 3.02.01 í viðauka C hvað réði stærðum salerna. Þá er eitt salerni sem uppfyllir 

algilda hönnun.  

Eldhúsið á 1. hæð er tæplega 33 m2 framreiðslueldhús. Þar er ekki gert ráð fyrir að matur 

verði eldaður heldur verði eingöngu tekið á móti tilbúnum mat. Vinnuborð, uppþvottavél og 

geymsluskápar verða í eldhúsinu ásamt kælasamstæðu fyrir aðflutt matvæli. Þá uppfyllir 

aðgengi að lyftu og stigi settar kröfur. 

2. hæð 

Skipulag 2. hæðar er þó nokkuð breytt frá því sem upphafleg hönnun TST gerði ráð fyrir en 

þar verða skrifstofur Ásatrúarfélagsins. Upphafleg hönnun TST gerði ráð fyrir þrem 

skrifstofum sem ég fjölgaði í fimm í minni frumhönnun þar sem mér þótti plássið bjóða upp á 

þann möguleika. Eftir fund með verkkaupa var ákveðið að skrifstofurnar yrðu fjórar og var 

einni skrifstofunni breytt í 11,5m2 búningsherbergi vegna athafna. Þrjár skrifstofanna eru um 

102m hver en skrifstofa allsherjargoða er 25,4m2. Var hún viljandi höfð þetta stór til að hafa 

pláss fyrir skápa undir bækur og klæði vegna athafna svo dæmi sé tekið. Þá eru á hæðinni 

einnig tæknirými/skjalageymsla og kaffiaðstaða starfsmanna, sjá greiningarskjal vegna 

starfsmanna í viðauka C. Að lokum er svo salerni starfsmann sem hannað var í samræmi við 

algildra. Aðgengi að lyftu á 2. hæð samræmist kröfum þar um í byggingarreglugerð. Þá var 

einnig bætt við útkragandi léttum svölum á austurvegginn en útgengt er út á þær frá 

kaffiaðstöðu starfsmann. Þess svalir breyti útliti á aðkomu hússins töluvert sem var ekki 

óskastaða en ég stóð frammi fyrir því að verða að leysa flóttaleiðir frá 2. hæðinni á viðunandi 

hátt. Ég taldi þetta skástu leiðina því húsið bar það ekki að settur yrði upp annar stigi 

innanhúss. Þá var þessi leið talin skárri kostur en flóttastigi því hann hefði verið, að mínu 

mati, lýti á húsinu. 

Stærstu breytingarnar sem gerðar voru á 2. hæðinni frá upphaflegri hönnun TST eru þær að 

ekki lengur gert ráð fyrir aðgengi að svölum hofi. Réðist sú breyting af því að ekki var talin 

nægilega mikil lofthæð á fyrirhuguðum svölum í hofi. 



Síða 19 af 198 
 

Hönnungargögn við þessa vinnu voru af ýmsum toga. Helst má þar nefna upphaflegar óskir 

verkkaupa, byggingarreglugerð nr. 112/2012 frá júlí 2018, reglugerðir um hollustuhætti og 

húsnæði vinnustað og Metric Handbook eftir David Leftfield. 

Rýmisgreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.02.01 og 3.02.02. 

5.4 Lagnagreining 

Lagnagreiningin er að mestu í formi þess að setja fram tillögur að lögnum og lagnaleiðum. 

Þessi greining er þó gríðarlega mikilvæg þar sem í henni er reynt að ganga úr skugga um að 

nægt pláss sé í húsinu fyrir þær lagnir sem þurfa að vera í því. Það getur sett hönnun hússins 

í algjört uppnám ef ekki ert gert ráð fyrir öllum þeim aragrúa af lögnum sem eru tilheyrandi í 

svona verkefnum. Þar af leiðandi hafði þessi greining oft áhrif á hönnunina en í stórum 

dráttum gerir greiningin ráð fyrir eftirfarandi atriðum: 

5.4.1 Frárennsli 

Ekki var hægt að nálgast hæðarblað lóðar hjá byggingafulltrúa eða á Borgarvefsjá. Því var 

staðsetning brunna ákvörðuð í samráði við leiðbeinanda verkefnis. Áveðið var að staðsetja 

brunna á suð-vesturhorni lóðarinnar og voru þeir hæðarsettir með tilliti til hæðar í landi skv. 

hæðarprófíl á Borgarvefsjá. Hæðarkótar frárennslislagna tóku svo mið af því. 

Gert er ráð fyrir að frárennslið verði tvöfalt kerfi, þ.e.a.s. skólp- og ofanvatnslagnir. 

Halli á ofanvatnslögnum er almennt 10‰. Lagnaefni er áætlað að verði Ø 110 mm rásað PVC 

(polyviny lchloryde) lagnaefni og samskeyti lagna veðri þétt með þar til gerðum 

gúmmíhringjum. Gæta verði þess að halli á lögn fari hvergi undir 10‰  

Halli á skólplögnum verður almennt 20‰, þó sumsstaðar verði meiri halli. Lagnaefni er 

áætlað Ø 110 til XXX mm PVC (polyvinyl chloryde) lagnaefni og að samskeyti lagna verði þétt 

með þar til gerðum gúmmíhringjum. Gætt verði þess að halli á lögn fari hvergi undir 20‰. 

Hvað frágang lagna varðar verða skurðir grafnir í þjappaða fyllingu, sandað undir lagnir með 

150 mm sandlagi og sandað yfir lagnir með 200 mm sandlagi Sandur verði með 

kornastærðina 0.75 – 4 mm. Þá verði settur síudúkur yfir sandlag. 

Hvað varðar hæðarmunur á lögnum þá verður miðað við að skólplagnir verði að lágmarki um 

það bil 6-800mm neðar en ofanvatnslagnir. 

Frárennslisgreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.03.01. 
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5.4.2 Neysluvatn 

Áætlað er að fæðilagnir liggi í grunni frá tæknirými í kjallara að salerni karla á 1. hæð. Þar 

verði staðsett deilikista í léttum vegg og frá henni liggi lagnir að töppunarstöðum annarra 

salerna. Inni á hverju baðherbergi verð stuðst við tengidósir sem leiði kalt vatn frá vöskum að 

salernum til að fækka lögnum í grunni.  

Gert er ráð fyrir að lagnir í grunni og steyptri plötu verð Rör-Í-Rör PEX lagnir. Kalt neysluvatn 

verður lagt í sandlag undir einangrun botnplötu en heitt neysluvatn verður fest við bendinet í 

botnplötu og innsteypt. Þessi tilhögun tryggir ákjósanlegt hitastig á töppunarstöðum í 

samræmi við kröfur í 14.5.6. gr. 

Frá einu baðherbergi kvenna á 1. hæð liggja lagnir upp á salerni starfsmanna á 2. hæð í 

vikurvegg, ryðfríar pressfittings. 

Frá tæknirými í kjallara liggja einangraðar ryðfríar pressfittings lagnir að kaffiaðstöðu 

starfsmanna. Lagnir eru hengdar á veggi og í loft með baulum. Gert er ráð fyrir að ryðfríar 

pressfittings lagnir verði einangraðar, bæði kaldavatnslagnir til að koma í veg fyrir 

rakaþéttingu á pípum en einnig heitavatnslagnir til að tryggja ákjósanlegt hitastig á 

töppunarstöðum. Þessi tilhögun tryggir ákjósanlegt hitastig á töppunarstöðum í samræmi við 

kröfur í 14.5.6. gr. 

Gert er ráð fyrir varmaskipti í húsinu. Heitt neysluvatn verður þannig upphitað kalt vatn sem 

tryggja mun ákjósanlegt hitastig á vatni á töppunarstöðum. 

Neysluvatnsgreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.03.02. 

5.4.3 Hitakerfi 

Val á kerfum: Ofnakerfi hefur skjótan viðbragðstíma og var talið henta betur í 

starfsmannarýmum á efri hæð hússins en einnig á salernum á neðri hæð. Þar var ekki talið 

heppilegt að hita gólf vegna þeirrar bleytu sem kann að lenda á gólfinu með tilheyrandi 

uppgufun.  

Gólfhiti var talinn henta betur á sali hússins þar sem hitakerfi er þá falið í gólfum og gerir 

salina því að meira aðlaðandi rýmum. Yfirborðshiti gólfa verður skv. 14.2.7 gr. 29°C á 

íverusvæðum en 35°C á jaðarsvæðum. 

Þar sem mikil lofthæð er í húsinu, stórir salir og þá einnig stórir gluggar er líklegt að gera 

þurfi ráð fyrir því að loftræsing mun aðstoða við að hita sali hússins á móti gólfhitaslaufum, 

14.2.6. gr. Brunaþétta þarf með lögnum þar sem þær rjúfa brunahólf. 
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Gólfhiti: Gólfhitalagnir eru áætlaðar krossbundin polyethylen-PEX súrefnisþétt rörum skv. 

DIN 4726. Anhydrit flotílögn er lögð yfir gólfhita. Hver slaufa þjónar einu rými. Tengingar 

slaufa verði í tæknirými. Rörin eru fest ofan á áldúk með c/c 200 mm millibili án samskeyta 

inni í steypu. Borað er í gólf, steinsteypu spennur með reknagla festar um rör og fest í göt í 

gólfi, c/c 500 mm. 

Ofnakerfi: Ofnalagnir eru áætlaðar plasthúðuð pressfittings rör sem fest eru upp undir 

gólfeða loftaplötur með festingum frá framleiðanda pípna og faldar undir kerfisloftum, líkt 

og neysluvatnslagnir. Þá verða allar pípur einangraðar í samræmi við 14.2.5. gr. 

Greiningun hitakerfa má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.03.03. 

5.4.4 Loftræsing 

Loftræsisamstæða er staðsett í tæknirými í kjallara hússins. Ráðgert er að loftinntak kerfis 

verði um skúlptúr á suðvesturhorni lóðar. Frákast kerfis verður leitt í jörðu með PEH rörum 

að brunni á lóð, líklega vestan megin við hús.  

Innblásturs- og útsogslagnir rýma verða spíralrör og hanga ýmist í lofta- eða gólfplötum og 

eru huldar með kerfisloftum. Líklegt er að rör sem liggi í jörðu að þeim rýmum sem þau sinna 

verði PEH lagnir. Hönnun hússins gerir ráð fyrir því að lágmarkshæð frá steyptum plötum að 

kerfislofti er 500 mm. 

Samstæða verður búin varmaendurvinnslu skv.14.9.2. gr. Orkunotkun. Útsogslagnir munu 

því liggja því til baka í loftræsisamstæðu þar sem varmi loftsins er endurunninn áður en 

loftinu er kastað út. 

Stærðarákvörðun: Fyllt var inn í töflureikni frá leiðbeinanda, sjá teikningu 3.03.04 í viðauka 

C, til að hjálpa til við stærðarákvörðun kerfis. Í útreikningum er miðað við að loftmagn alls 

innblásturs verði 20.096 m3/klst sem er 5,58 m3/sek. 

Inntaksrist: Við útreikning á flatarmáli inntaksristar var miðað við miðað við 2,5 m/sek 

lofthraða er þá: A = Q/v => A = 5,58 m3/sek / 2,5 m/sek = 2,23 m2  

Loftræsisamstæða: Netleit að samstæðu leiddi í ljós að til greina komi að Systemair 

DVCOMPACT -80. Samstæðan er búin varmaendurvinnslu og ræður við loftmagn allt að 

26.000 m3/klst. 

Greiningu vegna loftræsingar má sjá í heild sinni í viðauka C, teikningar 3.03.04 og 3.03.05. 
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5.4.5 Snjóbræðsla 

Gert er ráð fyrir snjóbræðslu við húsið m.a. til þess að halda flóttaleiðum úr húsi færum allan 

ársins hring en einnig til að tryggja aðgengi allra að því allan ársins hring. Einnig er gert ráð 

fyrir snjóbræðslu á bílastæðum sem ætluð eru hreyfihömluðum.  

Á teikningu 3.03.06 í viðauka C má sjá hvar gert er ráð fyrir að snjóbræðslurörum verði 

komið fyrir. Í heildina eru þetta um það bil 650 m2. Þumalputtaregla við ákvörðun á afköstum 

snjóbræðslu sem keyrir á affallsvatni frá húsi er að affall frá um það bil 5-10 m2 af upphituðu 

húsnæði geti brætt snjó af 1 m2 utandyra. Miða við að upphitaður gólfflötur húss sé um það 

bil 900 m2 má því gera ráð fyrir að affall af húsi nái að bræða snjó af MAX 100 m2. Kerfið 

verður því það stórt að líklegast verður fyrir valinu lokað kerfi með millihitara, dælum og 

stýribúnaði á eftirhita kerfis til að tryggja að vatnshitastig haldist sem jafnast þrátt fyrir 

breytilegar ytri aðstæður. Miðað er við að lagnir séu 25 mm og að bil milli þeirra sé tífalt 

þvermál lagnanna, þ.e.a.s. c/c 250 mm. 

Greiningu vegna snjóbræðslu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.03.06. 

5.5 Burðarþolsgreining 

Hönnun hússins miðast við að húsið að mestu staðsteypt á steyptum sökklum með steyptum 

gólfplötum. Hluti kjallaraveggja verða forsteyptar samlokueiningar. Þá verða bitar milli 

glugga í sölum einnig forsteyptar einingar. Gólfplötur þar sem 1. hæð kragar út yfir kjallara 

verða holplötur. Þá verður þakið einnig forsteyptar holplötur. 

Allir steyptir veggir verða í lóðréttu plani frá þaki niður í sökkla, utan veggja sem mynda 

útkrag á suðurhlið. Þá verður bogadregin skífa við hof borin af veggjum sitthvoru megin við 

hana en hún fær einnig stífingu frá steyptum skilvegg sem stúkar af fjölnota sal. 

Stuðst var við töflur frá framleiðanda holplata þegar verið var að hanna húsið. Framleiðandi 

óskaði þess að töflurnar myndu ekki rata í prentun verkefnisins þar sem þær væru aðeins 

ætlaðar til þess að gefa grófa mynd af því hvaða stærðir væru líklegar miðað við mismunandi 

álag. Leiðbeinandi verkefnis gaf upp þær hönnunarforsendur að miða skyldi við 

hönnunarálagði 6,5 kN/m2 í veislusal en á þaki skyldi miða við 4,5 kN/m2. Í báðum tilfellum 

var hentugast að miða við að holplötur yrðu a.m.k. 400mm á hæð skv. töflum framleiðanda. 
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Spennivíddir staðsteyptra hæðarskila eru hámark 4,6m en það gólfplata á skrifstofu 

allsherjargoða, yfir eldhúsi. Hæðarskil eru áætluð að verði 200mm plötur. Viðmiðunar 

útreikning á burði í plötu má sjá á teikningu 3.04.03 í viðauka C. 

Samkvæmt upplýsingum frá leiðbeinanda er ekki æskilegt að gathlutfall útveggja fari yfir 

20%. Víða í húsinu fer þetta hlutfall þó hærra í veggjum og þarf að huga betur að því í 

samráði við burðarþolshönnuð. Veggir er staðsettir þannig að massa og stífleikamiðja séu 

nálægt hvorri annarri. Reiknað var lauslega H/D hlutfall ákveðinna veggja og var hún alls 

staðar vel undir þremur þar sem allir veggir eru yfir lágmarkslengd sem eru 4 metrar. 

Burðarvirki hofsins er límtré og verður það allt sýnilegt. Á hönnunarfundi með framleiðanda 

límtrés, sjá fundargerð nr. 9, var slegið á nauðsynlegar þversniðsstærðir í burðarvirki hofsins 

en þær eru... 

• Súlur: 185mm x 400mm 

• Sperrur: 185 x 

o 500mm við súlur 

o 350mm við miðjuhring í þaki 

• Skástífur: 185mm x 300mm 

Tillögur að samsetningum og frágangi á burðarvirki hofs eru settar fram í greiningu en verða 

þó unnin í fullu samráði við framleiðanda límtrés. Reynt verður eftir fremsta megni að hafa 

samsetningar límtrés huldar, að hluta til eða því sem næst öllu leyti.  

Í greiningu eru settar fram hugmyndir og tillögur að samsetningu bitanna en þær miðast að 

mestu leyti við Alumidi festingar frá Rothoblaas. Þá eru settar fram tillögur að festingum 

límtrésburðarvirkis við lágreistan, bogadreginn, steyptan útveggvegg hofsins en einnig 

festingar burðarvirkisins við bogadregna steypta skífu á safnaðarheimili. Talið er að sá veggur 

komi til með að mynda alla þá stífingu sem límtrésvirkið komi til með að þurfa. 

Burðarþolsgreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikningar 3.04.01 til og með 3.04.04. 

5.6 Brunagreining 

Byggingin er tveggja hæða safnaðarheimili- og hof og telst skv. því í notkunarflokki 2, skv. 

9.1.3.gr. í byggingarreglugerð. Húsinu er skipt í tvö aðalbrunahólf , þ.e.a.s. 1. og 2. hæð er 

eitt og tæknirými í kjallara er eitt. Brunahólfun milli rýma er EI-60 veggir með EI 30-CS 
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hurðum en milli aðalbrunahólfa með REI-90 hæðarskilum. 

Burðarvirki hússins er eins og komið hefur verið inn á járnbent steinsteypa og er 

brunamótstaða þess REI 90. Burðarvirki hofs er límtrésbitar og brunamótstaða þess REI 60. 

Allar loft- og veggjaklæðningar innanhúss eru í flokki 1 eða B-s1, d0. Eftir nokkra netleit 

fannst framleiðandi kerfislofts úr timbri sem uppfyllir þennan flokk, sjá www.glastik.lv. Allar 

útveggjaklæðningar eru í flokki 1. Horfið var frá því að klæða húsið með timbri þar sem það 

þótti of kostnaðarsamt að fara í þau tækniskipti sem þyrfti til að uppfylla ákvæði reglugerðar. 

Í stað timburs er gert ráð fyrir að húsið verði klætt að utan með sements-trefjaplötum, t.d. 

Öko skin frá Rieder. Þakklæðningar eru í flokki T, grænt þak eða farg á PVC dúk. Gólfefni eru 

annars vegar parket og hins vegar flísar og verður hvort tveggja í flokki A1. 

Lengd flóttaleiða eru alls staðar innan marka, þ.e.a.s. eftir gerð rýma að útgangi eða í annað 

brunahólf. Flóttaleiðir eru út um hurðir eða eða út á svalir en hvort tveggja uppfyllir kröfur 

um lágmarksstærðir. 

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

Mannvirkjastofnunar. Stjórntafla viðvörunarkerfis er í anddyri hússins á 1. hæð. 

Loftræsikerfi verður hannað þannig að það rýri ekki brunahólfun byggingar. Göt verða þétt 

með viðeigandi brunaþéttingum þar sem loftræsing rýfur brunahólf. Loftræsing er í samræmi 

við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. 

Handslökkvitæki eru samkvæmt ÍST EN 3 og verða staðsett á lykilstöðum í húsinu. 

Allar flóttaleiðir í mannvirki eru með nægjanlega lýsingu þannig að notkun þeirra sér greið. 

Merkingar flóttaleiða sem vísa leið að útgönguhurðum eru merktar með upplýstum 

merkingum sem tengdar eru vararaflgjafa. Góð aðkoma slökkviliðs er á norður-, austur og 

suðurhliðum hússins. 

Brunagreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikningar 3.05.01 til og 3.05.02. 

5.7 Hljóðvistargreining 

Kafli 11 í byggingarreglugerð er ekki langur og miðast hljóðvistargreining aðallega við ákvæði 

ÍST45:2016. Ákvæði 11.1.2. gr. í byggingarreglugerð gilda m.a. um atvinnuhúsnæði. Þar segir 

að byggingar skulu þannig hannaðar að óþægindi vegna hávaða innan rýma, frá aðliggjandi 

http://www.glastik.lv/
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rýmum, lögnum, tæknibúnaði og umferð séu takmörkuð. Þessar kröfur skulu uppfylltar í 

samræmi við fyrirhugaða notkun. Allar byggingar sem tilgreindar eru þessari málsgrein skulu 

að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt staðlinum ÍST 45:2016. 

Hönnuður leit svo á að byggingin væri ,,ætluð almenningi“ en einnig ,,atvinnuhúsnæði.“ 

Kröfur til bygginga sem ætlaðar eru almenningi en eru jafnframt að hluta atvinnuhúsnæði er 

að finna í ýmsum köflum í staðlinum. Byggingar sem flokkast undir að vera atvinnuhúsnæði 

ná yfir allar byggingar þar sem fólk er við störf. 

Í köflum 7 - 18 er að finna viðmiðunargildi fyrir hljóðeinangrun, högghljóðeinangrun, ómtíma 

og hljóðstig frá hljóðgjöfum utanhúss og tæknibúnaði fyrir atvinnuhúsnæði og byggingar 

ætlaðar almenningi sem og einstök svæði og vinnurými. 

Þegar kröfur fyrir svæði og rými innan bygginga eru ekki í viðkomandi kafla eða töflu skal 

velja viðmiðunargildi úr töflum fyrir samskonar rými og hliðstæða notkun í öðrum köflum 

staðalsins. Sama gildir um byggingar í heild sem ekki er sérstakur kafli fyrir. 

Erfitt gat reynst að ákvarða hvaða viðmiðunargildum skyldi fara eftir þegar unnið var að 

hljóðvistargreiningunni. Í byggingunni eru rými sem ekki eru endilega gerðar beinar kröfur til 

skv. ÍST 45:2016. Þó var farið eftir þeim fyrirmælum sem sett eru í kafla 5.2 þar sem 

hönnuðum er bent á að reyna að finna kröfur sem eru sambærilegar, eða því sem næst. 

Stuðst var við kafla 8 fyrir hof og fundarsali, kafla 11 sem tekur á kröfum fyrir skrifstofur, en 

einnig kafla 12, 14, 15 og 18. 

Farið var í tækniblöð frá framleiðendum og eftir því sem hægt var voru fundin þau 

hljóðeinangrunargildi sem byggingahlutar hússins hafa skv. þeim. 

Ekki fundust t.d. högghljóðeinangrunargildi fyrir 400 mm holplötu eins og til stendur að nota 

í húsið. Þó fundust gildi fyrir 200 mm holplötur með kerfislofti undir plötu og er L'n,w gildi 

þess 56 db sem stenst strangari kröfur en þær sem settar eru fyrir flokk C. 

Hvað hljóðísog varðar til að lágmarka ómtíma í rýmum með mikla lofthæð er ráðgert að vera 

með K-13 kvoðu í öllum loftum en hún mun draga úr ómtíma í rýmum. Kvoðunni er þó einnig 

ætlað að hylja lagnir og annan frágang sem annars yrði sýnilegur gegnum bil milli timburs í 

kerfislofti. Þá er einnig er möguleiki að bæta hljóðvist stórra rýma með hljóðísogsplötum á 

veggjum. Þessar einingar bæta þannig hljóðvist og geta þjóna einnig útlitslegum tilgangi. 



Síða 26 af 198 
 

Loftræsikerfi hússins verður hannað með góða hljóðvist að leiðarljósi. Eitt af þeim atriðum 

sem stuðst er við til að tryggja það er notkun hljóðgildra á stokka á viðeigandi stöðum. 

Þannig er tryggt að hljóð berist ekki milli rýma. 

Hvað vatnslagnir og frárennsli varðar verða þær einnig hannaðar með það að markmiði að 

sem minnstur hávaði berist frá þeim. Sem dæmi um aðgerðir til að tryggja það má nefna: 

• Hljóðeinangrandi frárennslislagnir, t.d. Skolan db lagnir. 

• Einangrandi kápum verður komið fyrir utan um frárennslis- og vatnslagnir. 

• Dælur verði festar á veggi með millileggjum, púðum, með hámarks víbringsupptöku. 

• Upphengjur lagna, gjarðir, eru með gúmmífóðringum og þess gætt að þær séu ekki 

hertar um of svo þær haldi hlutverki sínu í að hindra víbringsupptöku veggfestinga. 

• Vatnshraði í hitakerfi er takmarkaður við 0.5m/s. 

• • Vatnshraði í neysluvatnslögnum er takmarkaður við 2.5m/s. 

• Fjaðrandi millilegg verða í festingum fyrir salerni. 

Hljóðvistargreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.06.01. 

5.8 Masterplan – Deiliskissur 

Fljótlega eftir að ákveðið hafði verið hvernig grunnplan hússins skyldi vera var farið að setja 

módel hússins upp í Revit. Samhliða því voru nokkur deili hússins rissuð upp til að sjá 

hvort/hvernig þau myndu ganga upp. 

Eftir að módel var vel á veg komið var prentuð út þessi teikning af ,,masterplani" og hún 

borin undir Viggó Magnússon, einn af leiðbeinendum verkefnisins, sjá fundagerð nr. 12. Á 

þeim fundi var ákveðið hvaða fleiri deili skyldi rissa upp og sjást þeir staðir merktir með 

rauðum hring á teikningunni. 

Deiliskissur má svo sjá í viðauka C með skýrslu. Sumar þeirra eru enn á hugmyndastigi en 

talið útséð að þær gangi upp. Aðrar eru fullunnar og teljast leystar en þá eru enn aðrar sem 

ekki voru taldar ganga upp og þeim því breytt. Allar skissur eru merktar með tilliti til þess á 

hvaða stigi þær eru fram settar. 

Segja má að merkja hefði mátt fleiri staði á masterplaninu til frekari rýni en vegna 

tímaramma verkefnisins var ákveðið að skoða aðeins þá staði sem talið var að gætu valdið 

hvað mestum heilabrotum og þyrftu sérstaka athygli. 

Þó er vakin athygli á því að í burðarþolsgreiningu, þ.e.a.s. á teikningum nr. 3.04.03 og 
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3.04.04, eru margar greiningar og tillögur að deililausnum. Þau deili voru unnin að ósk og að 

hluta til í samráði við burðarþolsleiðbeinanda verkefnisins, Eyþór Rafn Þórhallsson. 

Masterplan og deiliskissur má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.07.01 og þá skissur í 

beinu framhaldi. 

5.9 Byggingahlutagreining 

Byggingahlutagreiningin gekk annars vegar út á það að bera saman mismunandi efni/aðferðir 

og hins vegar hreinlega að lista upp þá kosti og galla sem önnur efni/aðferðir hafa í för með 

sér. Var það gert í þeim tilfellum sem ekki var talið að aðrar aðferðir kæmu til greina. Sem 

dæmi um aðferð sem ekki var borin saman við aðra var burðarvirki safnaðarheimilis en það 

er staðsteypt. Helgast það af því að ekki var talið heppilegt að hafa burðarvirki hússins úr 

stáli eða steyptum einingum. Sem dæmi aðferðir sem voru bornar saman má nefna hitakerfi 

í hússins. Ofnakerfi hefur sína kosti en einnig galla og hið sama gildir um gólfhita. Endaði það 

með því að báðar aðferðir verða nýttar í húsið. 

Eðli þessara verkefna er þannig háttað að lausn sem þyki kjörin í eitt verkefni geti verið alveg 

ómöguleg í annað. Því getur verið gott að setja eiginleika, kosti og galla á blað og bera saman 

við aðrar aðferðir eða þá hreinlega aðeins að virða fyrir sér kosti og galla án þess endilega að 

bera það saman við eitthvað annað. 

Í skjalinu er efnum og aðferðum gefnar einkunnir sem miðast t.d. við útlit, endingu, verð og 

álit hönnuðar. Það er þó mismunandi hvaða vægi þessir þættir hafa í einkunnagjöfinni en 

það má sjá í skjalinu ásamt athugasemdum hönnuðar.  

Byggingahlutagreiningu má sjá í heild sinni í viðauka C. 

5.10 Orkurammi 

Öll helstu gildi byggingarinnar voru sett í minni útgáfu sniðmátsins Orkurammi, sem gefið er 

út af Mannvirkjastofnun og er aðgengilegt á netinu.  

Gildin sem mötuð vöru inn í orkurammann voru megingildi til að fá útkomu úr rammanum. 

Þak: Heitt PVC þak með grænu kerfi: 0,20 W/m²K 

Útveggir: Steyptir, einangraðir að utan: 0,40 W/m²K 

Gólf: Steypt, einangrað á fyllingu með gólfhita: 0,27 W/m²K 
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Gluggar og hurðir: Tvöfalt gler: 1,2 W/m²K 

Samhliða vinnu við orkuramma voru allir byggingarhlutar settir inn í U-gildi ÍST66 töflureikni 

sem dreift var til nemenda á 1. önn í byggingariðnfræðinni. Þar sem sjá má eiginleg U-gildi 

allra byggingarhluta og hvert raungildi þeirra er. Þar má einnig sjá að útfærslur allra 

byggingarhluta standast kröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012 frá júlí 2018. 

Greiningu á orkuramma má sjá í heild sinni í viðauka C, teikning 3.09.01. 

5.11 Kostnaður 

Í lok forhönnunarfasa var unnin nánari unnin kostnaðaráætlun og miðast áætlunin við þær 

tillögur sem og aðferðir sem lagðar eru til í forhönnunarfasa verkefnisins í september 2018. Í 

kostnaðaráætlun er allur kostnaður vegna verktaka,  hönnunar, eftirlits og umsjónar 

innifalinn, þ.m.t. virðisaukaskattur. Áætlunin er enn nokkuð gróft reiknuð og er á þessu stigi 

er reiknað með að ófyrirséður kostnaður geti orðið allt að 20% af heildarkostnaði. Þá má 

einnig gera ráð fyrir að frávik í kostnaðaráætlun geti verið +/- 15%. 

Kostnaðaráætlunin gerir ráð fyrir að verkefnið muni á þessu stigi kosta rétt rúmar 445 m.kr. 

sem gera um það bil 480 þ.kr./m2. Þessi tala er í samræmi við það sem talið var að 

kostnaðurinn yrði í frumhönnunarfasa. 

Samantekt kostnaðaráætlunar má sjá í viðauka C. 

5.12 Útlit 

Þó að það sé ekki beint hluti af okkar verkefni þá er gaman af því að sjá verkefnin sem unnið 

að er í þrívídd með þeim efnum sem ætlað er að byggja úr. Því voru unnar nokkrar snöggar 

,,renderingar“ á mismunandi stigum í ferlinu, bæði inni og úti.  

Nokkrar þessara mynda sem unnar voru má sjá í viðauka C með skýrslu. 

6 Aðaluppdrættir 

6.1 Almennt 

Þegar greiningarvinnu forhönnunarfasa lauk var búið að sjá til þess að húsið uppfylli þær 

kröfur sem gilda fyrir bygginguna sem og að gæta þess að húsið uppfylli kröfur verkkaupa. Þá 

er næsta skref að teikna aðaluppdráttasett fyrir bygginguna. Í kafla 4.3 í Byggingarreglugerð 
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er útlistað hvernig aðaluppdrættir skuli unni áður en þeim er skilað inn til samþykktar hjá 

leyfisveitanda. Það kemur fram að aðaluppdráttur skuli vera í mælikvarða 1:100 og 

afstöðumynd í 1:500. 

Aðaluppdráttasettið fyrir Menntasveig 15 samanstendur af byggingarlýsingu og 

afstöðumyndum í 1:500 og 1:2000. Var 1:2000 myndinni bætt við til að sýna betur afstöðu 

byggingarinnar í landinu þar sem 1:500 myndin þótti ekki skýra það á fullnægjandi hátt. 

Þá var einnig teiknaður lóðauppdráttur í 1:200 og loks grunnmyndir, snið og útlit í 1:100. 

Fylgigögn aðaluppdráttanna eru svo uppdráttaskrá, skráningartafla hússins, gátlisti vegna 

aðaluppdrátta og umsókn um byggingarleyfi. 

Aðaluppdráttasett má finna í viðauka D með skýrslu. 

6.2 Byggingarlýsing 

a. Almenn atriði 

Húsið stendur við Menntasveig 15, 101 Reykjavík og ber auðkennisnúmerið 1.778.101. 

Landnúmer lóðar er 218666 . 

b. Notkun og fjöldi starfsmanna / gesta 

Í húsinu verður starfsemi Ásatrúarfélagsins, þ.e.a.s. hof- og safnaðarheimili. Miðað við 

stærðir rýma hússins fyrirkomulag á notkun er búist við að fjöldi gesta verði að hámarki allt 

að 300 manns. Notkun hússins miðast þó við að fjöldinn gesta verði hverju sinni um 250 

manns. Áætlað að hann skiptist þannig: 

 - 1. hæð: Salir 250 manns. 

 - 2. hæð: 3-5 starfsmenn að jafnaði en allt að 10 manns við undirbúning athafna. 

c. Fjöldi hæða og stærðir 

Húsið er annars vegar tveggja hæða steinsteypt safnaðarheimili og hins vegar hofbygging 

borin uppi af límtrésburðargrind. Helstu stærðir eru: 

 Kjallari: 50,5 m2 en 139,84 m3 

 1. hæð: 799,6 m2 en 4788,6 m3 

 2. hæð: 195 m2 en 540,59 m3 
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 Brúttóstærð hússins er því í heild 5469,03 

d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfalli, heildarfjölda bílastæða og fjölda bílastæða fyrir fatlaða. 

Lóðarstærð er 2.622 m2  og heildarfermetrar húss 1.000,7 m2. Nýtingarhlutfall byggingar á 

lóð er því 0,38. Við hús eru 15 bílastæði, þar af eru 3 þeirra ætluð hreyfihömluðum. 

e. Almenn lýsing á burðarkerfi 

Sökklar og botnplata eru járnbent steinsteypa. Annars er burðarvirki byggingarinnar er 

tvenns konar: 

Safnaðarheimili: Útveggir og hluti innveggja eru járnbent steinsteypa. Hæðarskil milli kjallara 

og 1. hæðar forsteyptar einingar sem standa á steinsteyptum veggjum. Hæðarskil milli 1. og 

2. hæðar eru steyptar plötur. Þakplata safnaðarheimilis verða forsteyptar einingar. Þá verður 

stigi léttur stálstigi og svalir á austurhlið einnig léttar. 

Hofbygging: Burðarvirki hofsins verða sýnilegar límtréssúlur og sperrur í þaki. Afstífing 

límtrésburðargrindarinnar fæst með því að festa hana við steypta byggingu 

safnaðarheimilisins. Þak hofbyggingar verður létt timburþak. 

f. Gerð og klæðningarefni þaks og útveggja 

Á þökum verður PVC dúkur í flokki Broof (t2) með fargi. Útveggir hússins eru klæddir með 

dökkleitum sements-trefjaplötum í flokki 1. Öll klæðningarefni veggja sitja á ál-undirkerfi 

sem fest er við útveggi. 

Gluggar, gluggakerfi og hurðir eru úr bæði úr timbri og timbur-ál og skulu standast kröfur 

slagregnsprófun ÍST EN 1027. Allt gler er tvöfalt einangrunar- og sólvarnargler og skal 

standast 13.3.2. gr. í Byggingarreglugerð nr. 112/2012, hér eftir nefnd aðeins nefnd 

Byggingarreglugerð. 

g. Gerð og hæð handriða innan sem utan bygginga og á lóð sem og gryfjur eða mishæðir á 

lóð 

Innanhúss verða handrið á svölum og stiga hönnuð í samræmi við Byggingarreglugerð sem 

og handrið á svölum. Á lóð verða steyptir stoðveggir og handrið sem koma í veg fyrir 

fallhættu á lóð, sjá lið q. 
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Djúpgámar fyrir sorp verða staðsettir við bílastæði norðanmegin á lóð. Gert ráð fyrir að 

grafnir verði niður tveir 3m3 djúpgámar. 

h. Einangrun byggingarhluta 

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

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

Undir botnplötu hússins er plasteinangrun og einnig við sökkla. Allir útveggir hússins eru 

einangraðir að utan með steinullar-veggjaplötum. Þök hússins eru einangruð í tvöföldu lagi 

með nótuðum plasteinangrunarplötum, tilsniðnum með halla, ofan á steypta þakplötu á 

safnaðarheimili en ofan á létt timburþak á hofi. Þök eru skv. 10.5.4. gr. í Byggingarreglugerð 

um regnvörn og lágmarkshalla. Einangrun skal þola 300 kPa skv. staðli ISO 844. 

U-gildi einstakra byggingarhluta eru eftirfarandi: 

  Þak: 0,15 W/m2K 

  Útveggir: 0,39 W/m2K 

  Gólf á fyllingu: 0,27 W/m2K 

  Gluggar og hurðir: 2,0 W/m2K 

i. Gerðir og eiginleikar innveggja, hurða og klæðninga innanhúss, þar með talið er 

hljóðeinangrun og brunavörn. 

Veggir milli aðalrýma eru EI-60 veggir með EI 30-CS hurðum en léttir veggir stúka af einstök 

rými innan aðalrýma og eru með hefðbundnum yfirfelldum innihurðum. Allar loft- og 

veggjaklæðningar innanhúss eru í flokki 1, gólfefni eru að lágmarki í flokki Dfl-s1. 

Viðmiðunargildi með tilliti til hljóðeinangrunar skulu standast kröfur ÍST 45:2016 eftir því 

sem við á sem og reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Hæðarskil húss uppfylla hámarkskröfu 

töflu 45 í ÍST 46 um högghljóðeinangrun, 58 db L‘n,w. Tegundir innveggja og eiginleikar með 

tilliti til lofthljóðeinangrunar eru: 

 -120 mm steinullarfylltir gifsveggir með blikkstoðum: 44 db R‘w 

 -120 mm hlaðnir og pússaður vikurveggir: 44 db R‘w 

 -180 mm járnbent steinsteypu: 53 – 54 db R‘w 
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Innra skipulag húss með tilliti til aðbúnaðar gesta og starfsmanna tekur mið af kröfum sem 

settar eru fram í Reglugerð um hollustuhætti, 941/2002 og reglum um húsnæði vinnustaða, 

581/1995. 

Eldhús á 1. hæð hússins er framreiðslueldhús og því aðeins ætlað að taka á mót aðsendum 

matvælum og undribúa til framreiðslu við athafnir og veislur. 

j. Kerfisloft í byggingunni 

Öll kerfisloft í loftum byggingarinnar verða í flokki1, K210 B-s1,d0, skv. 9.6.8 gr. í 

byggingarreglugerð. 

k. Lagnaleiðir, upphitun, loftræsing og einnig gaslagnir 

Hitakerfi hússins samanstendur af ofna-, gólfhita- og loftræsikerfi, allt eftir þörfum hvers 

rýmis. Allt húsnæðið verður loftræst með vélrænu loftræsikerfi. Loftræsingin verður búin 

varamaendurvinnslu til að lágmarka orkunotkun kerfisins. Loftræsikerfið verður hannað og 

frá því gengið á þann hátt að það rýri ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að 

útbreiðslu reyks við bruna. Loftræsi- hita og neysluvatnslagnir liggja ýmist í grunni hússins- 

eða innanhúss frá inntaksrými í kjallara og að þeim rýmum sem lagnirnar þjóna. Innanhúss 

eru lagnir festar við veggi, undir gólf- eða loft og eru huldar með lagnaveggjum eða 

kerfisloftum. 

Gaslagnir verða lagðar í jörð frá sérútbúinni gasgeymslu norðanmegin á lóð og að eldstæði í 

hofi. Hönnun gaslagna skal samræmast 14.8.1. gr. í byggingarreglugerð. 

l. Brunavarnir, flóttaleiðir og annar búnaður tengdur brunavörnum 

Húsinu er skipt í tvö aðalbrunahólf , þ.e.a.s. 1. og 2. hæð er eitt og tæknirými í kjallara er eitt. 

Brunahólfun milli rýma er EI-60 veggir með EI 30-CS hurðum en milli aðalbrunahólfa með 

REI-90 hæðarskilum. Húsinu er skipt í fjögur megin brunahólf. Byggingin telst í notkunarflokki 

2 skv. byggingarreglugerð. Burðarvirki byggingar er annars vegar steinsteyptir veggir og 

forsteyptar plötur og hins vegar límtrésgrind. e r óvarin stálgrind og eru útveggir klæddir 

steinullarfylltum samlokueiningum. Húsið er búið sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi. Innveggir 

eru ýmist hlaðnir vikurveggir, staðsteyptir veggir, álprófíla-glerveggir með hurðum eða 

steinullarfylltir gifsveggir með blikkstoðum. Veggir milli megin brunahólfa eru EI-90 með EI 

60-CS hurðum en brunahólfun milli rýma er er EI-60 með EI 30-CS hurðum. Viðurkennt 
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brunaviðvörunarkerfi er í húsinu sem og handslökkvitæki í öllum rýmum skv. 9.4.2. gr. og 

9.4.4. gr. í reglugerð. Stjórntafla viðvörunarkerfis er anddyri á 1. hæð. Loftræsi-, hita og 

neysluvatnskerfi er hannað þannig að það rýri ekki brunahólfun byggingarinnar. Þétt verður 

með götum þar sem loftræsing rýfur brunahólf með brunaþéttingum. Flóttaleiðir eru ýmist 

um beint út úr húsi eða í annað nærliggjandi brunahólf. Á annarri hæð er flóttaleið niður 

stiga austan megin í húsi. Göngulengd flóttaleiða út úr húsinu eða í annað brunahólf uppfylla 

kröfur 9.5.6. gr. reglugerðar sem settar eru fram í töflu 9.04. Allar dyr flóttaleiða opnast í 

flóttaátt nema í eldhúsi á fyrstu hæð. Flóttaleið úr því rými samræmist þó kröfum 

meginreglu nr. 2 í 9.5.8. gr. í byggingarreglugerð. Allar flóttaleiðir í mannvirki verða 

nægjanlega upplýstar þannig að notkun þeirra sér greið. Merkingar flóttaleiða sem vísa leið 

að útgönguhurðum eru merktar með upplýstum merkingum sem tengdar eru vararaflgjafa. 

Góð aðkoma slökkviliðs að húsinu er frá öllum hliðum þess. 

Í hofi er eldstæði sem notast við eldsneyti á gasformi og tengt verður reykháf. Aðstreymi 

fersklofts að eldstæði verður tryggt. Eldstæði og reykháfur uppfylla 9.5.6. gr. og 9.6.6. gr. 

Byggingarreglugerðar.  

m. Hljóðvistarkröfur og hvernig þær eru uppfylltar 

Sjá lið i. 

n. Öryggisbúnaður í byggingunni 

Sjá lið l. 

o. Tæknibúnaður. 

Í húsinu er ein lyfta. Stærð hennar er að innanmáli er 1,10 m x 2,10 m skv. kröfum gr. 6.4.8. 

gr. í byggingarreglugerð. 

p. Atriði er varða algilda hönnun 

Aðgengi að húsinu er þreplaust og snjóbrætt að miklu leyti. Á aðalinngangi hússins er 

rafstýrð hurðaopnun stjórnað með rofum utan– og innandyra. Öll almenn rými, gangar og 

breiddir hurða standast kröfur reglugerðar um algilda hönnun. Tvö salerni innanhúss er 

hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar. 

q. Frágangur lóðar 



Síða 34 af 198 
 

Aðkoma að byggingunni verður um Menntasveig og er tvíbreið akbraut að framhlið hússins, 

austan megin. Norðanmegin við bygginguna eru 9 bílastæði, þar af tvö ætluð 

hreyfihömluðum. Við bifreiðastæði eru einnig sorpgeymsla, þ.e.a.s. niðurgrafnir djúpgámar, 

og F-gasgeymsla. F-gasgeymsla er er skv. 9.6.23. gr. lið nr. 10 og 12.6.1. gr. og háð samþykki 

eldvarnareftirlits skv. 6.11.4. gr. 

Framan við húsið er hellulagt útisvæði sem t.d. er ætlað bifreiðum sem staldra stutt við 

vegna athafna í hofi en þar er einnig eitt stæði ætlað hreyfihömluðum sem og aðstaða fyrir 

reiðhjól. Aðgengi er að kjallara hússins um útitröppur sem samræmast byggingarreglugerð. 

Steyptur stoðveggur og handrið er í samræmi við 7.1.4. gr. og 6.5.4. gr. 

Akfært verður að bifreiðastæðum starfsmanna undir útkragi hússins sunnan megin um 

einbreiða, hallandi akbraut við austurhlið þess. Halli akbrautar tekur mið af þörfum fólksbíla.  

Vestan megin verður útgengt úr hofi- og safnaðarheimili á hellulagt útisvæði. 

Suð-vestanvert á lóðinni er gert ráð fyrir inntaki loftræsikerfis um skúlptúr og þá verður 

frákast loftræsingar úr brunni, einnig suð-vestan megin á lóð. 

Bílastæði á lóð eru 15 talsins, þar af þrjú stæði ætluð hreyfihömluðum. Snjóbræðsla verður 

undir allri hellulögn og bílastæðum hreyfihamlaðra. Lýsing á lóð verður bæði með lágreistum 

staurum við gangstéttar. Gróður á lóð verður að mestu náttúrulegur gróður sem fyrir er á 

svæðinu. 

r. Meðhöndlun sorps 

Tveir 3m3 djúpgámar fyrir sorp verða staðsettir á lóð við suð-vesturhorn byggingarinnar. 

s. Aðrar sértækar aðgerðir 

Á ekki við. 

Byggingarlýsingu má sjá á teikningu 1.01.01, afstöðumynd og byggingarlýsing, í viðauka D 

með skýrslu. 

6.3 Skráningartafla 

Samkvæmt kröfum reglugerðar 910/2000 Reglugerð um eignaskiptayfirlýsingar, útreikning 

hlutfallstalna o.fl. í fjöleignarhúsum var unnin skráningartafla fyrir bygginguna. 

Skráningartaflan var unnin í stöðluðu sniðmáti frá Þjóðskrá Íslands en það er Excel skjal sem 

aðgengilegt er á netinu, https://www.skra.is/fyrirtaeki/fyrir-fagadila/eignaskiptayfirlysingar/. 

https://www.skra.is/fyrirtaeki/fyrir-fagadila/eignaskiptayfirlysingar/
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Í skjalinu eru unnir nauðsynlegir stærðarútreikningar byggingarinnar skv. kröfum 

Fasteignamats ríkisins og byggingarfulltrúa um mannvirki. Í tilfelli Menntasveigs 15 var 

ákveðið að vinna verkefnið sem tvo matshluta, þ.e.a.s. bygginguna sem matshluta 1 og 

niðurgrafan djúpgáma fyrir sorp sem matshluta 2. 

Skráningartöfluna má finna í viðauka D með skýrslu. 

6.4 Fylgigögn með aðaluppdráttum 

Unnin voru nauðsynleg fylgigögn með aðaluppdráttum en það eru byggingarleyfisumsóknir 

fyrir matshluta nr. 1 og 2 í verkefninu en einnig gátlisti frá byggingafulltrúa vegna 

aðaluppdrátta. Einnig var unnin orðsending hönnuðar sem senda átti með umsókn. 

Fylgigögn aðaluppdrátta má finna í viðauka C með skýrslu. 

7 Verkteikningar 

Verkteikningasett byggingarinnar sem unnið var samanstendur af grunnmyndum, 

sniðmyndum og útlitsmyndum í mælikvarða 1:50. Þá taka við hlutateikningar af gluggum, 

stigum, burðarvirki hofs og sólskermun framan við hofglugga í mælikvörðum 1:25, 1:20, 1:10 

og 1:5. Næst koma deiliteikningar í 1:5 og loks yfirlit innréttinga í 1:20. 

Fylgiskjöl með teiknisettinu eru uppdráttaskrá, almennar skýringar og vinnustaðateikning í 

mælikvarða 1:200. 

Verkteikningasett má finna í viðauka D með skýrslu. 

8 Útboðsgögn 

Ákveðið var að hafa útboð framkvæmdarinnar lokað en það er heimilt þar sem að um 

einkaframkvæmd er að ræða. Ástæða þess að valið var að fara þá leið var sú að þá er verða 

handvaldir þeir verktakar sem verkkaupi eða ráðgjafastofan kann einhver deili á og talið er 

líklegt að leysi verkið farsællega. Þó eru ákveðin skilyrði í útboðlýsingunni, t.d. í kafla 0.1.3, 

sem fyrirtækin verða að uppfylla svo tilboð þeirra séu gild. 

Þetta verður útfært þannig að haft verður samband, símleiðis eða með tölvupósti, við 

fyrirtækin og kannað hvort þau hafi áhuga á að bjóða í verkið. Nöfn þeirra sem þiggja boðið 

verða þá rituð í útboðslýsinguna, kafla 0.1.3,  áður en útboðsgögn eru send út og þannig 
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skilyrði 4. gr. laga um framkvæmd útboða, nr. 65/1993, uppfyllt. Þ.e.a.s. allir sem bjóða í 

verkið sjá hverjir aðrir fengu það. 

Hagstæðast tilboði verður tekið, eða ákvæðum 14. gr. útboðslaga fylgt ef hagstæðasta 

tilboðið er ekki það lægsta. Þ.e.a.s. öllum hafnað eða öðru tilboðið tekið sem er talið 

hagstæðara en lægsta tilboð og greinargerð send til bjóðanda hvers vegna tilboði hans verði 

ekki tekið.  

Útboðsgögnin má finna í viðauka A með skýrslu. 

9 Stofan, JB Hönnun 

Í byggingafræðinni við HR hefur mikil áhersla verið lögð á að nemendur hagi vinnu sinni líkt 

og verið sé að reka eiginlega ráðgjafa- og/eða teiknistofu. Það hef ég gert hingað til í náminu 

og gerði einnig í þessu verkefni. 

Í upphafi annar vann ég t.d. tímaáætlun vegna verkefnisins. Það reyndist mér 

bráðnauðsynlegt þar sem ýmislegt gekk á yfir önnina, t.a.m. utanlandsferð, vinna, veikindi og 

nauðsynlegar framkvæmdir heima fyrir svo eitthvað sé nefnt. Tímaáætlunin var því gulls 

ígildi og notaði ég hana til að sjá hvar ég átti að vera staddur tímalega séð hverju sinni í 

verkinu og hvenær ég þyrfti að vinna lengri daga til að vera viss um að ná að klára á settum 

tíma. Á endanum fóru um það bil 650 tímar í verkefnið sem var ansi nálægt þeirri tölu sem 

sett var í samning milli verktaka og verkkaupa. Út frá tímaskriftaskjali voru svo unnir 

reikningar sem senda átti til verkkaupa. 

Því sem næst vikulega voru haldnir fundir með leiðbeinendum og ákvað ég að halda utan um 

þá fundi líkt og að um verkfundi væri að ræða. Ég útbjó því verkfundargerðir og skráði niður 

þau atriði sem borin voru upp og hvernig samþykkt var að bregðast við þeim af 

fundarmönnum. Þá skráði ég einnig hvaða gögn voru lögð fram á hverjum fundi. 

Fundargerðir gríðarlega mikilvæg gögn í raunveruleikanum og var það þess vegna sem ég 

ákvað ég vinna þær nokkuð ítarlega. 

Öll vinnugögn sem unnin voru hjá JB Hönnun vegna verkefnisins má finna í viðauka B. 

10  Samantekt 

Byggingin er, eins komið var inn á, hönnuð af Teiknistofunni Tröð vegna hönnunarsamkeppni 

sem Ásatrúarfélagið efndi til árið 2007. Ég gætti þess að halda í upprunalega hönnun hússins 
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hvað útliti varðar og skipulagi innandyra hélt ég í grófum dráttum skv. upphaflegri hugmynd 

TST. Verkefnið var á frumstigi þegar ég fékk það í hendur og ekki mikið til af gögnum sem ég 

hafði að vinna með. Það var í raun bara kynningarplansi arkitektastofunnar, óskir verkkaupa 

á einu A4 blaði og deiliskipulag fyrir reitinn eins og það var þegar samkeppnin var haldin, sjá í 

viðauka C með skýrslu. Það var því mikil vinna að móta verkefnið eins og það stendur í dag. 

Útlit hússins breyttist ekki mikið en þó bætti ég við nokkrum gluggum. Ég gætti þess þó að 

hafa lögun þeirra glugga sem ég bætti við með sama formi og TST hafði upphaflega sett í 

húsið. Þá bætti ég við útkragandi svölum á 2. hæð en sú viðbót kom til vegna brunakrafna 

um flótta af 2. hæð. Klæðning hússins átti skv. tillögunni að vera úr timbri en það gekk 

erfiðlega að samræma við þær brunakröfur sem fylgja þurfti. Ég fann klæðningu sem 

sameinaði það útlit sem sóst var eftir en stóðst einnig allar settar brunakröfur. 

Innra skipulag byggingarinnar er í grófum dráttum eins og það var í upphaflegri tillögu TST. 

Ég þurfti þó að leggja töluverða vinnu í skipulagningu á grunnplani hússins þannig að aðgengi 

allra að húsinu verði eins og það á að vera skv. lögum, t.d. hvað varðar salernisaðstöðu fyrir 

hreyfihamlaða. Þá breyttist skipulag 2. hæðar töluvert og var sú vinna unnin í samráði við 

verkkaupa. Í upphaflegri hönnun var ekki gert ráð fyrir tæknirými í húsinu en það leysti ég 

með því að setja tæknirýmið í kjallara hússins. 

Hofbyggingin tók mikinn tíma í hönnuninni en ég tel mig hafa leyst hana farsællega miðað við 

upphaflega hönnun TST. Ég náði þó ekki að halda þeim áformum að hafa svalir á 2. hæð 

hofsins. Hönnun á límtrégrindarinnar gerði það að verkum að það gekk ekki upp. 

Byggingin stækkaði um 150m2 í hönnunarferlinu en það var talið nauðsynlegt til að mæta 

kröfum verkkaupa. Þá var unnin deiliskipulagsbreyting vegna þess sem álitin var minniháttar 

og talið líklegt að myndi ganga í gegn í raunveruleikanum. 

Kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að bygging muni kosta um 480 m.kr. Það er hærra en 

kostnaðarviðmið verkkaupa frá árinu 2007 gerði ráð fyrir en uppreiknað er það um það bil 

380 m.kr. Þessi kostnaðaráætlun er þó talin vera raunhæf og nauðsynleg til að mæta þeim 

kröfum sem verkkaupi setur fram til byggingarinnar. 
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11 Niðurstöður 

Þegar kom að því að velja lokaverkefni í byggingafræðinni vildi ég reyna að velja verkefni sem 

væri krefjandi en ekki óþarflega stórt. Markmiðið var því að þurfa að leysa mörg atriði án 

þess að þurfa að teikna mikið af fermetrum sem sýndu aðeins endurtekningar. 

Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins uppfyllti þessa fyrirætlanir mínar og vel það. Húsið 

er 1000m2 en á þessum fermetrum hef ég þurft að glíma við ýmis atriði. Ber þar einna helst 

að nefna timburveggi, steypta veggi, sýnilega og mjög flókna límtrésgrind sem myndar 

hringlaga byggingu, holpötur, kalt þak, heitt þak, mikið útkrag byggingar, þrjár hæðir, 

inndregnar svalir, útkragandi svalir, stálgrind, sements-trefjaplötuklæðningu, múrklæðningu, 

ál-tré glugga og margt fleira. 

Flækjustigið hefur því verið þó nokkuð og verkefnið krefjandi en á heildina litið skemmtilegt 

og afar lærdómsríkt ferli. Í verkefninu hef ég þurft að nýta nánast allt það sem ég hef lært í 

HR hingað til og þá hefur einnig margt nýtt bæst við. Þetta verkefni sem og allt það sem ég 

hef gert hingað til í náminu mun án efa nýtast mér í þeim verkefnum sem ég tek að mér að 

námi loknu. 

  



Síða 39 af 198 
 

12 Heimildaskrá 

Heimildaskráin telur aðeins hluta þeirra heimilda sem stuðst hefur verið við í verkefninu og er því ekki 

tæmandi. 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum, júlí 2018. 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg

ingarreglugerd%2006.07.2018.pdf  

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 með áorðnum breytingum 

15/1986, 61/1990, 7/1996, 52/1997, 83/1997, 17/2003, 68/2003, 90/2004, 138/2005, 

88/2008, 162/2010, 126/2011, 59/2013, 45/2015, 80/2015, 128/2016. 

Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993. Alþingi. Sótt nóvember 25, 2018. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1993065.html. 

Lög um mannvirki nr. 160/2010. Alþingi. Sótt 25, 2018. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010160.html. 

Reglugerð um hollustuhætti.” Reglugerðasafn. sótt 25, 2018. 

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/941-2002. 

Reglugerð um húsnæði vinnustaða, 581_1995.” Sótt 25, 2018. 

http://www.vinnueftirlit.is/media/upload/files/log_og_reglur/reglur_og_reglugerdir_sem_heyr

a_undir_vinnuverndarlog/581_1995.pdf. 

Teiknistofan Tröð – Ýmis gögn og munnlegar heimildir frá fundum 

 

  

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Byggingarreglugerd%2006.07.2018.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Byggingarreglugerd%2006.07.2018.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1993065.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010160.html
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/941-2002
http://www.vinnueftirlit.is/media/upload/files/log_og_reglur/reglur_og_reglugerdir_sem_heyra_undir_vinnuverndarlog/581_1995.pdf
http://www.vinnueftirlit.is/media/upload/files/log_og_reglur/reglur_og_reglugerdir_sem_heyra_undir_vinnuverndarlog/581_1995.pdf
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0. Útboðs- og verkskilmálar 

0.1 Yfirlit 

0.1.1 Útboð 

JB Hönnun, fyrir hönd… 

• Ásatrúarfélagsins 
Menntasveig 15, 101 Rvk. 
Kt: 012345 - 6789 

óskar eftir tilboðum í verkið: Menntasveigur 15, Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins 2019. 
Verkið skal framkvæmt samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum þeim gögnum sem þar er 
vísað til. 

0.1.2 Útboðsform 

Hér er um lokað útboð að ræða eins og lýst er í grein 1.2.10 og 2.1.3  í ÍST 30. 

 

Útboðsyfirlit: 

 Afhending útboðsgagna 15. desember 2018 

 Vettvangsskoðun  20. desember 2018 sjá nánar í kafla  0.1.5 

     Kl. 13:00 

 Fyrirspurnartíma lýkur  23. janúar 2019  sjá nánar í kafla  0.3.2 

 Svarfrestur rennur út  28. janúar 2019  sjá nánar í kafla  0.3.2 

 Opnun tilboða   01. febrúar 2019  

     kl. 10:30  sjá nánar í kafla  0.4.5 

 Verkbyrjun   01. mars 2019 sjá nánar í kafla  0.1.7 

 Verklok    08. apríl 2020 sjá nánar í kafla  0.1.7 

 Opnunarstaður tilboða  Háskólinn í Reykjavík 

     Menntavegi 1 

     101 Rvk. 

 

Afhending útboðsgagna 

Bjóðendum verða send útboðsgögn verksins með tölvupósti á það veffang sem bjóðendur hafa 
þegar gefið upp til móttöku gagna frá JB Hönnun, Fjarðarseli 11, 109 Reykjavík, þann 15. desember 
2018. JB Hönnun ábyrgist þó ekki rafræn gögn send með tölvupósti. 
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0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Eftirtöldum aðilum er gefinn kostur á að bjóða í verkið: 

Nafn: Sími: Netfang: 

JB Verk ehf. 615 5674 jorundur15@ru.is  

Endurbætur ehf. 7654-321 endurbaetur@netfang.is  

Hamar Verktakar ehf. 102 0304 hamarverktakar@netfang.is  

Bjarg Verktakar ehf. 555 6789 bjargverk@netfang.is 

 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar skulu, sé þess óskað, 
láta verkkaupa í té eftirtaldar upplýsingar. 

• Ársreikningur síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda og drög að ársreikningi 2016. 
Þegar um einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum 
ljósritum af skattaskýrslum viðkomandi. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðanda 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 lögaðila 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 sem bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

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

• Skrá yfir helstu verk sem bjóðandi hefur áður unnið eða er að vinna sem og lýsingu á reynslu 
bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem bjóðendur afhenda sem trúnaðarmál. 

 

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. 

• Ársreikningur bjóðenda sýnir neikvætt eigið fé. 

• Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

• Bjóðandi hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið. 

Leiði athugun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðenda 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 

mailto:jorundur15@ru.is
mailto:endurbaetur@netfang.is
mailto:hamarverktakar@netfang.is
mailto:bjargverk@netfang.is
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nær sömu eigendum (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

Áður en verksamningur er gerður skal verktaki útvega viljayfirlýsingu frá væntanlegum 
undirverktökum sem áætlað er að vinna muni við verkið og ef verktaki hyggst taka á leigu tæki frá 
öðrum skal viljayfirlýsing þess efnis fylgja með. 

Gerður verður skriflegur samningur um verkið. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verk þetta skal vinna samkvæmt teikningum og útboðs- og verklýsingum frá JB Hönnun sem og í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Um er að ræða hof- og safnaðarheimili sem telur tvær hæðir 
auk kjallara undir hluta hússins. 

 
Mynd 1: Yfirlitsmynd af fyrirhuguðu framkvæmdasvæði, Menntasveigur 15 í Öskjuhlíð. Mynd tekin af 
deiliskipulagi reits. 

Verkið felst í að reisa og fullklára hof og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins sem hýsa mun starfsemi 
félagsins, þ.e.a.s. helgi- og veisluhöld, funda- og ráðstefnuaðstöðu ásamt skrifstofuaðstöðu. 

Framkvæmdasvæðið er steinsnar frá ylströndinni í Nauthólsvík en aðkoma verktaka verður 
norðanmegin, þ.e.a.s. Perlu-megin í Öskjuhlíðinni. 

Verkið felst í því að reisa og ganga frá að fullu að innan sem utan hofi og safnaðarheimili 
Ásatrúarfélagsins við Menntasveig 15. Á þetta við um burðarvirki, lagnir hússins, þ.e.a.s. raf-, 
aðrennslis-, og frárennslislagnir sem og allan frágang sem verkinu fylgja, jafnt að innan sem utan. 

Burðarvirki safnaðarheimili er staðsteypt járnbent steinsteypa, þ.e.a.s. sökklar, veggir, hluta gólfa, þaka 
og lyftukjarni. Burðarvirki hofs verður límtrésgrind, áföst við safnaðarheimili. Þök á hofi og 
safnaðarheimili eru heit PVC þök. Þakvirki á safnaðarheimili er úr forsteyptum einingum með halla í 
einangrun en þakvirki hofs er léttbyggt timburþak með halla. Gróðurþekja er efsta lag beggja þaka. 

15 

Menntasveigur 
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Húsið verður klætt að utan með sementstrefjaplötuklæðningu á álundirkerfi. Allir útveggir verða 
einangraðir að utan, bak við klæðningu. Yfirborð gönguleiða sem og hluta bílastæða við hús verður 
snjóbræðslukerfi komið fyrir þar sem við á skv. kröfum byggingarreglugerðar. Þá verða tveim 
djúpgámum á lóð. Verkið skal framkvæmt samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og útboðsgögnum 
frá JB Hönnun. 

Helstu verkþættir: 

Uppsteypa veggja       500 m3 

Frágangur á heitu, grænu PVC þaki, halli í einangrun   220 m2 

Frágangur á heitu, grænu PVC þaki, halli í einangrun   540 m2 

Ál tré gluggar- og hurðir í útveggjum, 91 stk    320 m2 

Einangrun og klæðning að utan, sements-trefjaplötuklæðning  1750 m2 

Álhattar á steyptum veggjum      190 m 

Áfellur með gluggum, topp-, hliðar- og botn    830 m2 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verður haldinn á verkstað skv. grein 0.1.2. og eru bjóðendur 
hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður og umhverfi á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. Telst þá kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna í grein 0.10 með 
útboðslýsingu þessari. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki gera verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3 í ÍST 30 og verður verkáætlunin hluti verksamnings. 
Jafnframt er farið fram á lögð verði fram verktryggingu fyrir verkið. 

Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem geta haft 
áhrif á lok verksins, skal verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og greina frá því af hverju hún 
stafar. Verktaki skal gera það sem nauðsyn krefur svo framvinda verks verði í samræmi við tímaáætlun 
verksins. Á það t.d. við um að auka við mannskap á vinnusvæði, auka við tækjabúnað á verkstað eða 
koma upp nauðsynlegum vörnum, t.d. vegna veðurs. 

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni skal verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu 
sem samningur við verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu af hálfu verkkaupa sem veldur 
seinkun á verkinu gefur það rétt verktaka á tímaframlengingu. 

Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum, skal verktaki leggja fram nýja áætlun til samþykktar hjá 
verkkaupa. Samþykki verkkaupa á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir skiladag, þýðir ekki að verkkaupi 
falli frá rétti sínum til tafabóta. 

0.1.7 Framkvæmdatími 

Fyrirhugað er að verktaki geti hafið framkvæmdir eigi síðar en 01. mars 2019, eða þegar komið er 
formlegt samþykki á töku tilboðs. Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 08. apríl 2020. Áætlun 
miðast við að framkvæmdatíminn sé u.þ.b. 12 mánuðir.  

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum verksins. Aðstöðu skal verktaki fjarlægja af vinnusvæði og 
hreinsa að fullu í verklok.  
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0.2 Upplýsingar um verkkaupa 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:  Sjá grein 0.1.1. 

Eftirlit:    JB Hönnun 

Umsjón:  JB Hönnun 

0.2.2 Rágjafar 

Ráðgjöf: JB Hönnun, kt. 0123485-6789 

  Fjarðarsel 11, 109 Reykjavík. 

  Sími: 615 5674 

  Umsjón: Jörundur Ragnar Blöndal 

  Netfang: jorundur15@ru.is 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi mun ráða aðila til að sjá um eftirlit fyrir sína hönd. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma 
verkið samkvæmt útboðs- og samningsgögnum verksins sem og í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. 
Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur 
eða túlkun samningsgagna, skal hann án tafar leita úrskurðar eftirlitsaðila verkkaupa. Eftirlit verkkaupa 
kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er aðilum stjórnvalda samkvæmt gildandi lögum eða 
reglugerðum. 

0.3 Útboðsgögn – Lög – Reglugerðir - Staðlar 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðslýsing þessi dags. nóvember 2018. 

b) Verklýsingar dags. nóvember 2018. 

c) Útboðsteikningar, sjá kafla 0.9 Teikningaskrá 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

e) Íslenskur staðall ÍST-30 almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir, 6. 
útgáfa 2012, sem í þessum útboðsgögnum er nefndur ÍST 30. Stangist ákvæði ÍST-30 á við 
ákvæði útboðs- og/eða verklýsingar skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 

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

g) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í verkteikningum eða verklýsingum útboðsgagna. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var við 
ósamræmi í útboðsgögnum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda JB Hönnun skriflega 
fyrirspurn eigi síðar en 7 almanaksdögum fyrir opnunardag tilboða.  

mailto:jorundur15@ru.is
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Allar fyrirspurnir sem sendar hafa verið og samhljóða svarbréf koma til með að verða send öllum sem 
sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar en 4 almanaksdögum fyrir opnunardag tilboða. Þessar fyrirspurnir sem 
og svör verkkaupa við þeim munu þá teljast hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. 

Verktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er 
einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

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

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012, júlí 2018 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

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

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál 

• Reglugerð um raforkuvirki 

• Reglur um holræsagerð 

• Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, 1998 nr. 7 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar 

• Reglur viðeigandi vatnsveitna og hitaveitna 

• Lögreglusamþykktir 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins 

• Reglur Löggildingarstofu 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit 

• Reglugerð viðeigandi orkuveitu 

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landsíma Íslands hf, 3. útg. 15. des. 1998 um 
„Jarðvinnuframkvæmdir“. 

• Reglur Vegagerðarinnar um vinnusvæðamerkingar. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Vegagerðarinnar: www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-
stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

Bjóðendur skulu sjálfir sjá um að útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju 
sinni. Athygli er vakin á því að ofangreindur listi er ekki endilega tæmandi heldur settur fram sem 
viðmið. Verktaki skal ávallt lúta þeim lögum og reglum sem gilda í landinu og við eiga hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 

Í samningum skulu gilda þau ákvæði um undirverktaka sem er að finna í kafla 3.2 í ÍST 30. Aðalverktaka 
er óheimilt að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og láta vinna verk í sínu nafni, hvort sem um ræðir 
að hluta til eða í heild sinni, án vitneskju og að fengnu fullu samþykki verkkaupa þar um. Verktaka er 
þó heimilt að leita undirtilboða í einstaka hluta verksins. Aðalverktaki ber ávallt ábyrgð á vinnu sinni 

sem og undirverktaka hans gagnavart verkkaupa. Allar kröfur sem og ákvæði útboðs gilda til jafns 
um aðalverktaka sem og undirverktaka hans. 
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Verktaka og undirverktaka er óheimilt að gera samning um undirverktöku við einstaka 
starfsmenn eða starfshópa í þeim tilvikum þar sem um ráðningarsamband er að ræða eða það 
á við samkvæmt venju og eðli máls. 

0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

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

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið verður á 
óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. grein 
2.4.4 í ÍST-30. Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað (form tilboðsblaðs er í kafla 0.13 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 verkliða 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 reikna inn allan kostnað við það inn í þau einingarverð sem hann býður í 
viðkomandi verkliði. 

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

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 
Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu innifela virðisaukaskatt. 

Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja með tilboði: 

• Útfyllt tilboðskrá fyrir öll ásamt tilboðsblaði 

• Nafn, heimilisfang, kennitala og stofndag fyrirtækis 

• Nöfn eigenda og stjórnarmanna 

• Fjöldi (og menntun/reynsla) starfsmanna sem starfa munu við verkið 

• Gæðahandbók sem og öryggishandbók fyrirtækis 

• Verkáætlun verktaka fyrir verkið 

• Yfirlit yfir helstu verkefni, unnin á s.l. 10 árum 

• Yfirlit (reynsla og menntun) yfir undirverktaka og meistara allra verksviða sem munu starfa við 
verkið 

Verktaki mun ekki fá greitt sérstaklega fyrir útvegun eða utanumhald ofangreindra gagna og 
skal innifela allan kostnað í einingaverðum sínu í einstaka verkliði. 
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0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

Menntasveigur 15, 101 Rvk. 

Hof og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins 2019-2020 

Tilboð 

Bjóðandi: Jón Jónsson ehf. 

Laugavegi 500,101 Reykjavík 

0.4.4 Tilboðstrygging 

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

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

0.4.5 Opnun tilboða 

Tilboð skulu hafa borist til JB Hönnun, Fjarðarseli 11, 109 Reykjavík, eigi síðar en á þeim tíma sem getið 
er um í grein „0.1.2 Útboðsform – útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í ÍST 
30. 

Tilboð sem berast eftir að tilboðsfrestur rennur út verða ekki opnuð. Geti bjóðandi ekki komið útfylltum 
útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að senda tilboðsblað, þar sem fram kemur 
heildarfjárhæð tilboðs, með símbréfi eða tölvupósti á opnunarstað og skal það hafa borist áður en 
skilafrestur útboðs er runninn út. Bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðar-póstsendingu, 
a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis 
fylgja með símbréfinu eða tölvupósti. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur 
fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun tilboða. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 

Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð verkliða eru bindandi fyrir bjóðendur. 

Einingaverð bjóðenda eru einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart hugsanlegum 
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- 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 mun ekki greiða þóknun fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 Greiðslur – Verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

Verkkaupi mun leggja til verksins eftirfarandi greiðslur, gjöld, eins og við á hverju sinni: 

• Byggingarleyfisgjald 

• Gatnagerðargjald 

• Holræsagjald 

• Heimæðagjöld viðeigandi orku- og veitufyritækja 

• Mælingagjald fyrir útsetningu mannvirkja 

• Úttektargjöld 

• Skipulagsgjöld 

• Brunabótamatsgjald 

• Öryggis og Heilbrigðisáætlun 

• Uppdrættir og útboðsgögn 

• Eftirlit verkkaupa 

0.5.2 Efni, tæki og búnaður sem verkkaupi leggur til 

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

0.5.3 Breyting á verkin – Aukaverk 

Komi til aukaverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30, grein 1.2.5. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu skal nota þá 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 0,01% af samningsupphæð í tafabætur. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann án tafar greina verkkaupa frá því og 
um leið leggja fram öll nauðsynleg gögn sem sanna réttmæti beiðni hans til framlengingarinnar, sbr. 
grein 5.2 í ÍST 30. 
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Hyggist verkkaupi nýta sér rétt sinn til tafabóta skal hann tilkynna verktaka það með formlegum hætti, 
t.d. á formlegum verkfundi eða með bréfi í ábyrgðarpósti. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Fyrirkomulag greiðslna og reikningsskila skal almennt vera skv. grein 5.1 í ÍST 30, Greiðslur og 
reikningsskil. 

Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá.  

Reikningar skulu lagðir fram af verktaka samkvæmt samkomulagi sem gert verður milli verktaka og 
verkkaupa á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu lagðir fram eftir framvindu verksins og skilmerkilega 
skal koma fram fyrir hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 

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

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina 
greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Verktaki skal útbúa sérstaka reikninga vegna auka- og/eða viðbótarverka sem upp kunna og að koma í 
verkinu. Þeim skal einnig fylgja greinargerð um verkið sem unnið var á eyðublöðum sem verkkaupi 
afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

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

0.5.7 Magnbreytingar 

Sjái verktaki fram á einhverjar magnbreytingar einstakra liða í verksamningi skal hann tilkynna það 
eftirlitsaðila verkkaupa tafarlaust til yfirferðar. Verktaka er þá ekki heimilt að vinna frekar við 
viðkomandi verkþátt fyrr enn eftirlitsaðili verkkaupa hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með 
óbreyttu móti. Verði magnbreytingar samþykktar af verkkaupa skulu þær unnar á þeim einingaverðum 
sem samþykkt hafa verið í tilboði verktaka. 

0.6 Ábyrgðir, tryggingar og ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgði, tryggingar og lögboðin gjöld 

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

Á meðan framkvæmdir standa yfir og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi hafa 
mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Á meðan verkinu stendur skal verktaki á sinn kostnað vátryggja vinnuskúra, byggingarefni, vélar og 
annað það sem nauðsynlegt er til framkvæmdanna gegn hugsanlegu tjóni í samræmi við verðgildi á 
hverjum tíma. 

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Enn fremur ber 
hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila meðan á 
framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem 
hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 
að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu 
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sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og kosta 
allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. Slysatryggingu starfsmanna sinna skal 
verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa 
menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna því til staðfestingar að 
lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðslu skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu 
í skilum hjá verktaka. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem 
hann greiðir fyrir vegna verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum 
tryggingum. 

0.6.2 Framkvæmdatrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar sem hann tekur sér á hendur gangvart 
verkkaupa vegna verkefnis þessa skal hann afhenda verkkaupa, fyrir undirritun verksamnings, 
verktryggingu skv. kafla 3.5 í ÍST 30 

Verktrygging skal miðast við 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% 
af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 
verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags eða 
banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því lokaúttekt fór fram á verkinu. 

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 
undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. Að 
öðru leyti skal orðlag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu til handa verktaka vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar, eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er með öllu 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.  

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án 
sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi og verksamningur fjallar um, 
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal 
ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu til 
gerðardóms fullnaðarúrskurðar. Dóminn skulu skipa 3 aðilar. Verktaki og verkkaupi tilnefna einn mann 
hvor og þeir skipa þann þriðja í sameiningu, oddamann. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður 
framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. grein 6.3 í ÍST 30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal 
honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
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0.7 Vinnustaðurinn 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnustaðurinn 

Verktaki setur upp, rekur og tekur niður þá aðstöðu sem nauðsynleg og áskilin er vegna verksins, sem 
og alla vörslu sem nauðsynleg er, ásamt því að hirða vinnusvæðið. 

Verktaki tekur við framkvæmdasvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Tillaga að aðstöðusköpun 
verktaka á framkvæmdasvæðinu má sjá á verkteikningu nr. 2.08.01. Teikningunni er að mestu leyti 
ætlað að vera leiðbeinandi og er verktaka því heimilt að haga aðstöðusköpun á verkstað á annan hátt 
telji hann ástæðu til. Verktaki skal þó bera tillögu að breyttu skipulagi undir umsjónamann verkkaupa. 
Allar breytingar eru háðar samþykki hans. Það skal þó vera fyrsta verk verktaka að girða vinnusvæði af 
og merkja skv. verkteikningu 2.08.01 áður nokkrar aðrar framkvæmdir hefjast á verkstað. Fylgi verktaki 
ekki tilmælum umsjónarmanns verkkaupa vegna aðstöðusköpunar skulu breytingarnar þannig úr garði 
gerðar að þær fullnægi opinberum kröfum, sem og kröfum verkkaupa, til aðstöðusköpunar við 
tímabundna mannvirkjagerð, á sinn kostnað. Bent er á reglur Vegagerðarinnar um 
vinnusvæðamerkingar nr. 12/2017 

Athygli er vakin á því að salernisaðstaða er ekki til staðar á, eða í næsta nágrenni við 
framkvæmdasvæðið. Verktaki skal koma upp salernisaðstöðu fyrir starfsmenn og skal hann gera ráð 
fyrir því í tilboði sínu. Staðsetning salerna skal vera í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Mikil 
áhersla er lögð á snyrtilega umgengni á verkstað og er rík áhersla lög á að allt rusl sé fjarlægt jafnóðum. 
Verði umgangur um útivistarsvæði óásættanlegur að mati eftirlitsmanns eða verkkaupa er hægt að 
fara fram á að verktaki geri tafarlausar úrbætur á sinn kostnað. 

Skv. gildandi deiliskipulagi svæðis er lögð rík áhersla á að halda sem mest í núverandi gróður á lóðinni 
og skal verktaki taka tilliti til þess á meðan framkvæmdum stendur. Þá er einnig bent á að allt rask utan 
lóðar er með öllu óheimilt. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla „0.7.5 Öryggi á vinnustað“. 
Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla „0.7.4 Umhirða á vinnustað“. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verktaki skal, nema annað sé tekið fram í verklýsingu, leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir 
starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og 
nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti, dagskýrslur og önnur nauðsynleg gögn sem þurfa að vera til taks 
á verkstað. Einnig skal vera hægt að halda verkfundi í húsnæðinu og skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa 
greiðan aðgang að því. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar o.fl.  

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.2 Efni, tæki og búnaður sem verkkaupi leggur til“, 
leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita (t.d. heitt vatn fyrir 
háþrýstiþvott) og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum 
og efni. 

Verktaki skal sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, frárennsli og rafmagn þar til lokatenging hefur farið 
fram. Bent er sérstakleg á að verkstaður er á vinsælu útivistarsvæði Reykjavíkur og ber verktaka því að 
vanda sérstaklega frágang á öllum leiðslum sem liggja utan girðingar svo ekki hljótist slys af eða annað 
tjón vegna þeirra. 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum af verkstað. Verktaki skal sjá 
svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru 
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leyti til kafla 4.2 í ÍST-30. Verktaki skal sjá um förgun efnisafganga annars úrgangs sem til fellur vegna 
framkvæmda og innifela það í einingaverðum sínum. Öll förgun úrgangs skal fara fram á viðurkenndan 
hátt, þ.e.a.s. flokka skal úrgang og endurvinna eftir því sem við á, á viðurkenndum sorplosunarstöðum. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa öll sömu 
merkingu útboðsgögnum þessum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um allar 
varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 
umsjónarmann verkkaupa tillögur um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna 
umferðar við vinnustað. Verktaki skal þá sjá til þess að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar 
og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi 
teljast að dómi umsjónarmanna verkkaupa og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum 
um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt til hins ítrasta. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir 
á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. 
janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að skipa 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana. Gera skal öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og 
við á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um 
Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir 
hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi 
reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. Á verkstað er öllum starfsmönnum skylt að klæðast 
öryggisskóm, merktum sýnileikafatnaði og skulu þeir einnig bera öryggisgleraugu við vinnu. 

Ef krafist er vinnuvélaréttinda til stjórnunar vinnuvéla sem notaðar eru í verkið skal verktaki skal sjá til 
þess að aðeins þeir sem hafa tilskilin og gild réttindi á viðkomandi vinnuvélar sjái um stjórnun þeirra. 
Verktaki skal geta sýnt fram á að allar vinnuvélar á verkstað hafi verið teknar út af Vinnueftirliti ríkisins 
og að notkun þeirra sé heimil. 

Verktaki skal bera fulla ábyrgð á öllum skemmdum vegna verkpalla krana og tækja sem verða á 
verktímanum og skal bæta úr þeim á sinn kostnað. 

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér fullan rétt til þess 
að vísa starfsmanni eða starfsmönnum verktaka og/eða undirverktaka hans sem brotlegir gerast við 
þessar reglur, af vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum til verktaka þar til bætt hefur verið úr þeim 
öryggisatriðum sem um ræðir einhverjum atriðum. Verktaki skal bera allan þann kostnað sem hlýst af 
því að uppfylla kröfur um öryggi á verkstað. Á þetta til jafns við um kostnað vegna öryggis starfsmanna 
verktaka eða undirverktaka hans á vinnusvæði eða öðrum nauðsynlegum öryggisrástöfunum vegna 
utanaðkomandi aðila, t.d. öryggisgirðingar, merkingar og skilti. Skal verktaki innifela þennan kostnað í 
einingaverðum sínum í einstaka verkliði tilboðs síns. 

0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa hver verður yfirstjórnandi verksins. Almennum kröfum til verkstjórnar 
verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.  

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið skv. ákvæðum greinar 3.3.3 í ÍST 30.  
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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 sem verkkaupi og verktaki koma sér saman um á fyrsta 
verkfundi verksins. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta reglulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 
samþykktar með undirritun af báðum aðilum á næsta boðaða fundi. Afrit fundargerða til yfirlestrar skal 
senda fundarmönnum a.m.k. 2 dögum fyrir næsta boðaða fund. 

0.8.2 Gæði verks 

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

Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vandaður, fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn 
um vinnubrögð og kröfur útboðsgagna, 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 þá 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 öllu efni og allri vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem talið er áfátt skuli hafa verið lagfært og er 
honum heimilt að stöðva greiðslur til verktaka þar til lagfæringar sem eftirlit verkkaupa hefur tekið út 
og samþykkt hafa farið fram. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og/eða 
aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um hverju sinni. Skal verktaki þá leggja fram allar 
nauðsynlegar upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir í framhaldi af 
því samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur hann ákvörðunarrétt um 
hvaða efni og aðferðir verða á endanum valin. Allan kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru 
efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er hafa málsetningar og magntölur verið settar inn á teikningar og í tilboðsskrá. Ef 
verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

Eftir því sem verkinu vindur fram kunna einhverjar magntölur verksins að taka breytingum, til 
hækkunar eða lækkunar. Verktaki og verkkaupi skulu í sameiningu framkvæma úttektarmælingar sem 
þá verða grundvöllur til reikningsgerða og undirrita magntökuskjalið á verkstað að lokinni magntöku. 
Verktaka er óheimilt að múra yfir, mála eða loka á nokkurn annan hátt þeim framkvæmdar- eða 
viðgerðarsvæðum sem ekki hafa verið tekin út af eftirliti verkkaupa. Verkkaupa er heimilt að hafna 
greiðslum til verktaka vegna framkvæmda eða viðgerða sem ekki hafa verið teknar út og samþykktar 
af eftirliti verkkaupa. 
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0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum og óskum verkkaupa og skal það gert 
tímanlega til að forðast tafir á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og 
framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og 
önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

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

0.8.7 Verklokaúttekt 

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

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt verksins geti farið fram. 
Þegar það er gert skulu verktaki og eftirlitsaðili vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að 
koma til annarrar úttektar. Ef til þess kemur að boða þurfi til annarrar úttektar skal verktaki greiða 
þann kostnað sem til fellur hjá verkkaupa vegna hennar. Þetta á við ef verkinu telst verulega ábótavant. 
Komi hins vegar fram smávægilegar athugasemdir af hálfu verkkaupa skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, 
sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra 
formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka eftir því 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) yfir öll þau 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 
verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, 
geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

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

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

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

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framgreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út án 
tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá 
úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 
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Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við kröfur, lýsingar og/eða teikningar skal það metið 
af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 

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

Um dulda gallar eða annað sem kunna að yfirsjást við úttekt en verktaki er ábyrgur fyrir gilda ákvæði 
kafla 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár frá verklokum, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Byggingarstjóra- og meistaraskipti 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 
byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 160/2010 og 
gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, 
iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri skal annast innra eftirlit verkkaupa frá því byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttekt 
hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins, þar sem skylt er vegna eðli framkvæmda, skulu 
samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim 
verkum er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum 
sínum samkvæmt samningi og/eða sé þess óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar og/eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 
veitir honum ekki rétt til frekari starfa við framkvæmdina en útboð þetta nær til. 

0.9 Teikningaskrá 

 

Tafla 1 Teikningaskrá aðaluppdrátta 
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Tafla 2 Uppdráttaskrá verkteikninga 
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0.10 Verksamningsform 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMNINGUR 

 

Menntasveigur 15, 101 Rvk. 

Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins 2019-2020 

 

 

Verkkaupi:        Verktaki: 

Ásatrúarfélagið       Heiti verktaka 

 

 

Umsjón og eftirlit: 

JB Hönnun 
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Samningsaðilar 

Undirritaðir, annars vegar (nafn, heimili og kennitala), sem verkkaupi, og hins vegar, (nafn, 
heimili og kennitala), sem verktaki, gerum með okkur eftirfarandi 

V E R K S A M N I N G : 
 

Verkkaupi:        Verktaki: 

Nafn:         Nafn: 

Heimilisfang:        Heimilisfang: 

Póstfang:        Póstfang: 

Kennitala:        Kennitala: 

Símar:         Símar: 

Tölvupóstföng:       Tölvupóstföng: 

 

 

Eftirlit og umsjón verkkaupa: 

JB Hönnun 

Fjarðarsel 11 
109 Reykjavík 

KT: 181280-5739 

S: 615 5674 

jorundur15@ru.is 
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1. grein 

VERKEFNI OG SAMNINGSGÖGN 

Verktaki skal framkvæma útboðsverkið: 

Menntasveigur 15, 101 Rvk. – Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins 2019-2020 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn, sem eru hluti þessa samnings: 

• Þennan samning. 

• Útboðslýsingu (fylgiskjal A með þessum samningi). 

• Verklýsingar útboðsgagna (fylgiskjal B með þessum samningi) 

• Teikningar útboðsgagna (fylgiskjal C með þessum samningi) 

• ÍST 30:2012, 6. útgáfa 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðslýsingu. 

• Tilboð verktaka, dags. _____ ásamt leiðréttri tilboðsskrá (fylgiskjal D). 

• Bréf verkkaupa um staðfestingu á töku tilboðs, dags. _____ (fylgiskjal E). 

• Framkvæmdatryggingu útgefinni af ______________________, dags. 

______ að upphæð kr. ___________ (fylgiskjal E). 

• Verkáætlun dags. _________ (fylgiskjal F). 

• #(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 08. apríl 2020 

 
4. grein 

ÁGREININGSMÁL 
 

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

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

 
 

Dagsetning, _________, 2017  Dagsetning, _________, 2017 
F.h. verkkaupa  F.h. verktaka 

 

_____________________________           _____________________________ 

 

Vottar að undirritun verktaka: 

 
___________________________________________________ 
(Nafn og kennitala) 
 

___________________________________________________ 
(Nafn og kennitala) 
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0.11 Uppgjörsform  
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0.12 Form framkvæmdatryggingar verktaka 

 

Yfirlýsing um framkvæmdatryggingu 

(númer tryggingar) 

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

verkkaupa“ kt: ............., sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „upphæð framkvæmdatryggingar 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 banka eða tryggingafélags“ um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju 

eða öllu leyti, án undangengins dómsúrskurðar, telji verkkaupi það nauðsynlegt til að ljúka verkinu 

eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar 

kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til 

endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum.  

 

Staður, dagsetning, ár 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpill 
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0.13 Form tilboðsblaðs 
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Verklýsingar 
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1. Aðstaða og jarðvinna 

1.1 Aðstaða almennt 

Verktaki skal ganga snyrtilega um vinnusvæðið og haga vinnu sinni þannig að ekki verði um að ræða 
óþarfa röskun. Skv. gildandi deiliskipulagi svæðis er lögð rík áhersla á að halda sem mest í núverandi 
gróður á lóðinni og skal verktaki taka tilliti til þess á meðan framkvæmdum stendur. Þá er einnig bent 
á að allt rask utan lóðar er með öllu óheimilt. 

Magntölur verklýsinga miðast við þau gögn sem fyrir liggja og fylgja útboði þessu. Tekið skal fram að 
einstaka magntölur geta breyst við endanlega magntöku og uppgjör. Verktaki skal gera nauðsynlegar 
ráðstafanir, t.d. dælur, til að vatn safnist ekki fyrir í lyftustokkum, skurðum eða þess háttar á meðan á 
framkvæmdum stendur. Á framkvæmdasvæði skal haga allri vinnu og umhverfi starfsmann verktaka í 
samræmi við Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lög nr. 46/1980. Verktaki skal 
annast allar nauðsynlegar ráðstafanir er varða öryggi og aðbúnað á verkstað á sinn kostnað og skal 
tilhögun fá samþykki eftirlitsmanns og/eða yfirvalda, eftir því sem við á. Ekki er greitt sérstaklega fyrir 
aðbúnað starfsmanna eða öryggisráðstafanir né dælingu jarðvatns í holræsi.  

Verktaki skal sjá starfsmönnum sínum fyrir öllum nauðsynlegum öryggisbúnaði við vinnu sína. Á það 
t.d. við um sýnileikafatnað, öryggisskó- og hjálma, öryggisgleraugu, heyrnahlífa og hlífðarfatnað, 
fallvarnarbelti og annað það sem við á hverju sinni. Þessi búnaður skal ávallt vera til taks á verkstað. 
Verktaki skal einnig sjá til þess að starfsmenn hafi hlotið alla nauðsynleg þjálfun sem með þarf til 
notkunar á öryggisbúnaði.  

Verktaki skal afmarka vinnusvæðið eins og hægt er með augljósum merkingum sem gefa til kynna 
hvaða verk verið er að vinna. Þá skal verktaki girða vinnusvæði af skv. 2.08.01. 

Sé annars ekki getið við tilboðsliði telst einingarverð fela í sér allan kostnað og allt það sem verktaki 
leggur til vegna framkvæmda verksins. Þá skal allur kostnaður vegna aðstöðu eftirlitsmanns, mælinga, 
skýlis fyrir starfsmenn og áhöld, allra heimtauga að vinnuskúrum, bráðabirgðabrúa og rekstrar 
vinnusvæðis vera innifalinn í tilboðsliðum. 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð og framkvæmd 
öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmenn verkkaupa, lögreglu og öryggis- og 
vinnueftirlit, allt eftir því sem við á og lög gera ráð fyrir. Þegar unnið er við opið holræsi eða skurði skal 
leitast við að hindra aðgang óviðkomandi eins og auðið er með girðingum og öðrum þeim ráðstöfunum 
sem færar eru. Einnig skal slík vinna taka eins stuttan tíma og kostur er. Aldrei má renna skólp í opnum 
skurði né fara frá opnum holræsum.  

Taka skal fullt tillit til þess að framkvæmdir verksins fara fram í á vinsælu útivistarsvæði Reykjavíkur. 
Verktaka ber að haga framkvæmdum þannig að þær valdi ekki óþarfa röskun á umhverfi 
framkvæmdasvæðis. Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann verkkaupa ef t.d. er útlit fyrir tímabundnar 
lokanir, tafir á umferð eða hávaðasama vinnu utan hefðbundins vinnutíma. Miðað er við að vinnutími 
á verkstað verði að jafnaði frá kl. 08:00 – 18:00 virka daga vikunnar. Verktaka er heimilt að vinna um 
helgar en skal það gert í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Þegar unnið er við hávaðasamar 
framkvæmdir skal hlýta ákvæðum reglugerðar um hávaða, 724/2008 og töflu IV, Mörk fyrir hávaða 
vegna framkvæmda, í viðauka hennar. 

Magnmæling 
Innifalið í einingaverði allra einstakra liða skal vera allur sá kostnaður sem af hlýst við aðstöðusköpun 
og jarðvinnu sem og sá kostnaður sem skapast við að fjarlægja afganga og annað efni af verkstað og 
farga eða færa til geymslu til síðari nota. Allur kostnaður skal vera innifalinn, efni og vinna skv. 
útboðsskilmálum. 
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1.1.1 Gerð og rekstur aðstöðu 

Verktaki skal koma fyrir snyrtilegri aðstöðu fyrir starfsmenn sína með kaffi- og salernisaðstöðu, ásamt 
annarri þeirri aðstöðu sem hann telur sig þurfa og áskilið er lögum samkvæmt. Útfærsla á athafnasvæði 
verktaka skal gerð skv. vinnustaðateikningu útboðsgagna, teikning 2.08.01, og í samráði við eftirlit.  

Ekkert vatn eða rafmagn eða virkt frárennsli verður á vinnusvæðinu þegar framkvæmdir hefjast. 
Verktaki skal því gera ráð fyrir að þurfa að notast við ljósavélar, aðflutt vatn og útisalerni, kamra, þar 
til framkvæmdir verða komnar á það stig að hann geti á sinn kostnað útbúið tengipunkta fyrir vatn og 
rafmagn í heimæðar byggingarinnar. 

Sú aðstaða sem verktaki setur upp fyrir verkið skal hann sjá um að flytja burt að við verklok. Verktaki 
sér um og kostar allan rekstur á vinnusvæðinu. 

Í verklok skal verktaki skila svæðinu og umhverfi hússins snyrtilegu og í því ástandi sem það var í við 
verkbyrjun. Fjarlægja skal allt efni, efnisafganga, tæki, verkpalla, aðstöðu og annað sem verkinu 
tilheyrir. 

Magnmæling 
Magntala er heild fyrir gerð og rekstur aðstöðu. 20% verða greidd þegar aðstaða er komin upp, 50% 
verða greidd með jöfnum greiðslum á verktíma og 30% verða greidd í verklok. 

1.1.2 Verkpallar vinnulyftur og kranar 

Verktaki skal koma upp þeim verkpöllum/vinnulyftum sem hann telur henta til að geta fullunnið verkið 
á öruggan og vandaðan hátt. Verktaki leggur sjálfur til og á sinn kostnað alla verkpalla og þær vinulyftur 
sem þurfa þykir, setur upp til framkvæmda og flytur burtu að verki loknu. Verkpallar og vinnulyftur 
skulu uppfylla allar þær kröfur sem settar eru af Vinnueftirlit ríkisins og krafist er í byggingarreglugerð 
til verkpalla og lyfta við vinnu sem þessa. Verktaki skal sjá til þess að óviðkomandi geti ekki komist upp 
á verkpalla sem og að gæta þess að ekki sé hægt að ræsa vélknúnar vinnulyftur þegar vinna liggur niðri. 
Varnir skulu vera á verkpöllum þannig að engin óviðkomandi umferð verði um pallana, hvort sem verið 
er að vinna við þá eða ekki. 

Verktaki skal sjá til þess að verkpallar séu uppsettir og frágengnir skv. þeim kröfum sem um þá gilda. 
Þá skal verktaki útbúa og undirrita skjal þar sem hann lýsir því yfir að uppsetning og frágangur allra 
verkpalla á framkvæmdasvæðinu standist lög og reglugerðir og afhenda eftirliti. Notkun verkpalla 
verður ekki heimil fyrr en skjalið hefur verið afhent. 

Verktaki skal einnig sjá um að fá allar nauðsynlegar úttektir Vinnueftirlits ríkisins á vinnulyftum og 
krönum sem notaðir verða á verkstað. Á það t.d. við spjótlyftur, skæralyftur, körfulyftur og fastar 
turnlyftur ætlaðar mönnum sem og vörulyftur og bíl- eða byggingarkrana. Ef krafist er 
vinnuvélaréttinda til stjórnunar viðkomandi tæki skal verktaki skal sjá til þess að aðeins þeir sem hafa 
tilskilin og gild réttindi á viðkomandi tæki sjái um stjórnun þess. 

Verktaki skal bera fulla ábyrgð á öllum skemmdum vegna verkpalla, krana og tækja sem verða á 
verktímanum og skal bæta úr þeim á sinn kostnað. 

Magnmæling 
Magntala er heild fyrir verkpalla, krana og vinnu- og vörlyftur. 30% verða greidd þegar 
pallar/tæki eru komnir upp, 50% verða greidd með jöfnum greiðslum á verktíma og 20% verða 
greidd í verklok. 
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2. Burðarvirki 

 

 

 

 

3. Lagnir 

 

 

 

 

4. Rafkerfi 

 

 

 

 

 

5. Frágangur innanhúss 

 

 

 

 

6. Laus búnaður 
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7 Frágangur utanhúss 

7.0 Almennt 

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 að fengnu samþykkir verkkaupa. 

Verktaki skal sjá til þess að öryggiskröfum er lúta að vinnu í hæð á verkstað sé mætt t.d. er varðar 
persónulegan öryggisbúnað starfsmanna og varnir og girðingar á verkstað. Á þetta bæði við að öryggi 
þeirra sem vinna í hæð sé mætt en að einnig sé hugað að öryggi þeirra sem kunna að vera í hættu á 
jörðu niðri, neðan við umrætt vinnusvæði. Verktaki skal tryggja að starfsmenn hans sem vinni verkið 
hafi fengið viðhlítandi þjálfun á þeim búnaði sem nauðsynlegt er að nota til að tryggja öryggi 
starfsmanna og að sá búnaður sé til ávallt til taks á verkstað. 

7.1 Múrverk 

7.1.0 Almennt 

Múrverk utanhúss er fólgið í múrhúða kalda stoðveggi á lóð, uppsetning múrkerfi á sýnilega 
kjallaraveggi og að leggja í svalagólf. Í verklýsingu er miðað við að uppsteypa veggja og gólfa hússins sé 
það rétt að nægjanlegt verði að filtera þá með steiningarlími þannig að áferð verði áferðarfalleg og 
slétt. 

Þau múrkerfi sem unnið er með utanhúss skulu öll vera fengin sem heildstæð kerfi frá einum og sama 
framleiðandanum. Að öllu leyti skal fylgja fyrirmælum framleiðanda þess kerfis sem unnið er með 
hverju sinni, þ.e.a.s. við blöndun múrefna og allar aðrar vinnsluaðferðir. Þá skal aðeins vinna múrverk 
í þeim veðurskilyrðum sem sögð eru ákjósanleg af framleiðanda hvers kerfis fyrir sig.  

Verktaki skal senda fulltrúa verkkaupa tækniblöð yfir þau múrefni og kerfi sem verktaki leggur til að 
verði notuð í verkinu tímanlega. Notkun allra efna er háð samþykki fulltrúa verkkaupa. Þá skulu öll 
múrefni sem notuð verða í verkinu skulu vera CE-vottuð. 

Verktaki skal hreinsa upp allan múr sem fer niður. Efnisafganga, svo sem lím, múr- og grunnefni, má 
undir engum kringumstæðum tæma í niðurföll á vinnustað. Efnisafgö0ngum ber að safna í þar til ætluð 
ílát og þeim komið til förgunar hjá viðkomandi aðilum á kostnað verktaka. 

Magnmæling 
Innifalið í einingaverði allra einstakra liða skal vera allur sá kostnaður sem af hlýst við múrverk sem og 
sá kostnaður sem skapast við að fjarlægja afganga af verkstað og farga eða geymsla til síðari nota. 
Allur kostnaður skal vera innifalinn, efni og vinna skv. útboðsskilmálum. 

7.1.1 Múrhúðun steyptra flata, filtun stoðveggja 

Steypta stoðveggi skal filtera með sementslitaðri þunnmúrhúð, steiningarlími, eins og lýst hér að 
neðan. Múrhúð skal vera frá sama framleiðanda og múrkerfis á kjallaraveggjum sem og í sama lit og 
yfirmúr þess múrkerfis. Stangist verklýsing á við fyrirmæli framleiðanda kerfis skal styðjast við fyrirmæli 
framleiðanda. Múrhúð skal hafa alls staðar góða viðloðun og skal verkinu þannig hagað að 
sprungumyndun eigi sér ekki stað.  



Ásatrúarfélagið Menntasveigur 15 Verklýsingar 

Hof- og safnaðarheimili 2019-2020 

JB Hönnun Útboðsnúmer 22346 Bls. 82 af 198 

1. Undirbúningsviðgerð 
Gert er ráð fyrir að búi sé að fylla í göt og holur með viðgerðarblöndu, fínni eða milligrófri (háð 
efnisþykkt), áður en filtað er. Athugið kröfur til réttileika steypu í grein 2.2.0. 

2. Hreinsun 
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 eftirlit 

3. Grunnun 
Flötinn skal grunna með viðurkenndum múrgrunni í tveim umferðum og hann látinn þorna í þann tíma 
sem leiðbeiningar um notkun hans segja til um, hvorki lengur né skemur, áður lagt verður í gólfið. 
Standi grunnur opinn lengur en ætlast er til skv. leiðbeiningum þarf að grunna flötinn að nýju. Gleypna 
fleti getur þurft að tvígrunna. Múrgrunnur er einungis notaður á þurrt undirlag. 

4. 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 

5. Notkun. 
Heildraga skal þéttimúrinn er í þunnu lagi á flötinn með glattara, efnisþykkt u.þ.b. 1-2 mm. Þegar efnið 
hefur tekið sig hæfilega, er hann pússuður 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. 

6. 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. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af múrhúð og fullfrágengnum fleti. Flötur undir 0,2 m2 reiknast 
sem 0,2 m2. Innifalið verði skal vera allt efni og vinna við að ljúka verkþættinum, þ.m.t. yfirbreiðsla ef 
þörf krefur. Ekki er greitt fyrir afréttingu útveggja sé réttleiki steypu ekki samþykktur. 

7.1.2 Múrkerfi, kjallaraveggir 

Sýnilegir kjallaraveggir hússins verða einangraðir að utan og frágengnir með múrkerfi. Verktaki skal 
leggja til heildstætt kerfi frá framleiðanda og er notkun þess háð samþykki fulltrúa verkkaupa. 
Eftirfarandi verklýsing er sett fram sem viðmið. Stangist verklýsing á við verklýsingar þess kerfis sem 
samþykkt verður að nota skal fylgja verklýsingum frá framleiðanda þess kerfis sem samþykkt verður. 

1. Einangrun og stálnet 
Einangrað skal undir múrkerfið með steinullarplötum 100mm, 130 kg/m3 plötur með þrýstiþol minnst 
40 kPa, sem dýflaðar eru á veggi. Uppsetning platna skal skarast á veggjum og hornum samkvæmt 
nánari verklýsingu frá framleiðanda kerfis. Dýflur skulu vera úr nælonefni sem hafa fjarlægðarklossa 
fyrir stálnet múrkerfis. Stálnetið er svo fest í við dýflur með þar til gerðum plastsmellum. Dýflur skulu 
að lágmarki ná 60mm inn í steinveggin, bakvið einangrun, og skulu að meðaltali vera 8 stk. festingar á 
m2. Stálnet kerfisins skal vera ryðfrítt með tígullaga möskvum, um það bil 20 x50mm. Mottur stálnets 
skulu skarast um 100mm á samskeytum. Undir steinullarplötur við jörð skal festa dren-vinkla til að 
tryggja að ekki verðu vatnsuppsöfnun í steinull múrkerfis. Vinklar skulu vera hluti af heildstæðu 
múrkerfi framleiðanda kerfisins og festir upp skv. fyrirmælum hans. Við hurð skal koma fyrir skal koma 
fyrir þar til gerður frágagnslista sem framleiðangi kerfis leggur til. Þá skal kíttað með milli lista og 
hurðakarms með UV þolnu PU kítti. 

2. Undirmúr 
Undirmúrinn skal vera sérhannaður fyrir steinullareinangrun. Hann skal koma tilbúinn blandaður sem 
þurrefni, vera sementsbundinn og hannaður sem hluti af heildstæðu múrkerfi þar sem allir hlutar 
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kerfisinns eru vottaðir og viðurkenndir sem heildstætt kerfi. Undirmúrinn er dreginn uppá netið eða 
honum sprautað með dælu, minnst 10mm þykkur. Áætlað magn er 18kg/m2. Áður en undirmúrinn 
þornar skal hann ýfður upp, t.d. með tindahrífu, lárétt til að fá örugga bindingu fyrir yfirmúrinn. Á 
hornum skal til styrkingar setja þar til gerða hornalista með fjarlægðarlista, og skulu þeir festir í 
undirmúrinn skv. fyrirmælum framleiðanda. 

3. Yfirmúr 
Áður en yfirmúrinn er settur skal undirmúrinn vera orðinn minnst 36 klst gamall við góðar 
þurrkaðstæður. Yfirmúrinn skal vera minnst 8mm þykkur, sementsbundin pússning og er áætlað magn 
10kg/m2 .Hann skal vera hannaður sem hluti af heilu múrkerfi. Við vinnslu á yfirmúr skal aðeins taka 
fyrir fleti hverju sinni sem hægt er að fullvinna samdægurs þannig að ekki verði sýnileg skil í áferð og 
útliti á milli flötum milli horna. Allir fletir skulu hafa hefðbundið sléttpússað yfirborð. 

Magnmæling 
Magntala er eftir atvikum mæld skv. undirliðum 7.2.1 í magnskrá 

7.2.1 a) Fletir       nettó fermetri (m2)  

7.2.1 b) Kantar, með stálhurð     nettó lengdarmetri (m) 

7.2.1 c) Úthorn , sprunguhindrandi frágangur   nettó lengdarmetri (m) 

7.2.1 d) Innhorn , sprunguhindrandi frágangur   nettó lengdarmetri (m) 

7.2.1 e) Drenvinkill, undir neðstu plötur kerfis   nettó lengdarmetri (m) 

Flötur undir 0,2 m2 reiknast sem 0,2 m2. Innifalið einingaverði skal vera allt efni, vinna og annar sá 
kostnaður sem þarf til að ljúka verkþættinum, þ.m.t. yfirbreiðsla ef þörf krefur. 

7.1.3 Gólfílögn á svalagólfi, halli á gólfi – Inndregnar svalir austur 

Leggja skal ílögn í svalagólf, sjá deili nr. 4 á teikningu 2.06.02, til að ná fram halla á gólfi 1:40. 

1. Undirbúningur: 
Undirlagið ílagnar skal hreinsa þannig að það verði hreint og laust við sementsslamma, raka, fitu og/eða 
önnur þau óhreinindi sem komið geta í veg fyrir góða viðloðun ílagnar. Grunna skal gólf með 
viðurkenndum grunni sem framleiðandi ílagnar leggur til. 

2. Grunnur 
Flötinn skal grunna með viðurkenndum múrgrunni í tveim umferðum og hann látinn þorna í þann tíma 
sem leiðbeiningar um notkun hans segja til um, hvorki lengur né skemur, áður lagt verður í gólfið. 
Standi grunnur opinn lengur en ætlast er til skv. leiðbeiningum þarf að grunna flötinn að nýju. Gleypna 
fleti getur þurft að tvígrunna. Múrgrunnur er einungis notaður á þurrt undirlag. 

3. Blöndun og lögn 
Ílagnarmúr skal blandað saman við hreint, kalt vatn. Hæfilegt vatnsmagn í blöndu er uppgefið á 
umbúðunum framleiðanda. Blandan skal hrærð með hræripinna í hæggenga 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. Athugið einnig við flotprufu hvort efnið sé nægjanlega 
vel hrært saman. Hugsanlega mun þurfa að leggja í gólfið í tveimur áföngum en fylgja skal 
leiðbeiningum frameiðenda ílagnar, bæði hvað varðar frágang og þykkt. Ekki má leggja flotgólf við 
hitastig undir 5°c. 

3. Aðhlúun 
Verja skal efnið gegn hugsanlegri ofþornun, t.d. sterku sólskini eða vindi, ofkælingu eða regni fyrsta 
sólarhringinn eftir framkvæmd. Nota skal heppilega yfirbreiðslu ef þörf krefur. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af fullfrágenginni ílögn á fleti í halla 1:40 að niðurfalli. Innifalið 
verði skal vera allt efni og vinna við að ljúka verkþættinum, þ.m.t. yfirbreiðsla ef þörf krefur. 
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7.2 Frágangur á þökum og gólfum 

7.2.0 Almennt 

Kaflinn fjallar um frágang þaka byggingarinnar sem og gólfa utandyra. Aðalþök byggingarinnar, þ.e.a.s. 
á hofi og safnaðarheimili eru heit PVC þök með grænum frágangi en þaktýpa svala er viðsnúið þak. 

Á hofi er létt timburþak og er halli þaksins í þakuppbyggingunni sjálfri en á safnaðarheimilinu er flatt 
steinsteypt þak og þar mun halli þaks fást 1:40 með fleygskorinni einangrun. Þá er þak á svölum austur 
einnig steinsteypt en hallinn verður formaður á svalaplötunni. 

Kaflinn tekur því til borðaklæðningar þar sem við á, rakavarnarlags, einangrunar, vatnsþéttilags, 
drenkerfa, gróðurþekju og flísa sem og um alla lóðrétta byggingarhluta upp af þakflötum þ.e.a.s. kanta, 
veggi og loftræsingu upp úr þaki. 

Í tilboði verktaka skal gera ráð fyrir því verkpallar, 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. 
Allt efni sem fellur til vegna framkvæmdanna, s.s. plasteinangrun, járn, timbur, afskurður og annað það 
rusl sem til fellur skal komið á losunarstað hjá viðurkenndri sorpeyðingarstöð. Gerð er skýlaus krafa af 
hálfu verkkaupa að allt afgangsefni og annað rusl sé flokkað, fjarlægt jafn harðan og fargað á 
viðurkenndan hátt. Verktaki skal standa straum af öllum kostnaði vegna þess. 

Timbur skal vera valið og án galla sem rýrt geta styrk eða endingu efnisins. Allt timbur 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%. Timbur sem geymt er á byggingarstaðal skal geyma undir yfirbreiðslum og 
frágengið þannig að það lofti vel undir það. 

Álagskröfur á klæðningu, einangrun, festingar og undirbygging skal vera i samræmi við forskrift 
verkfræðinga. Klæðningar þaka skulu uppfylla ákvæði íslenskrar byggingarreglugerðar, íslenskra 
álagsstaðla (Evrópustaðlar) og tilheyrandi þjóðarskjala sem eru í gildir þann dag sem tilboði er tekið. 
Verktaki skal útbúa nauðsynlegar smíða- og málateikningar og aðrar þær teikningar sem hann telur 
þurfa til uppsetningar kerfanna umfram teikningar útboðsgagna, þ.m.t. fyrir festingar og bera fram 
fyrir verkkaupa til samþykkis. Verktaki ber ábyrgð á heildstæðum 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 gilda útreikninga á kerfunum til skoðunar frá til 
þess bærum sérfræðingum. 

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. 

Magnmæling 
Innifalið í einingaverði allra einstakra liða skal vera allur sá kostnaður sem af hlýst við frágangi þaka 
sem og sá kostnaður sem skapast við að fjarlægja afganga af verkstað og farga eða geymsla til síðari 
nota. Allur kostnaður skal vera innifalinn, efni og vinna skv. útboðsskilmálum. 
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7.2.1. Grænt þak á hofi 

Teikningar: 2.01.07 og 2.06.03, deili nr. 01 og 02. 

Þak hofbyggingar er létt timburþak, þ.e.a.s. 25mmx145mm borðaklæðning, þá tvöfalt lag af 
asfaltpappa (annað skrúfa í borðaklæðngu og hitt heilbrætt), harðpressuð XPS einangrun, glerfilt 
dúkur, PVC dúkur, drendúkur og loks gróðurþekja. 

Grænt þak á hofi skal vera heildstætt kerfi frá einum og sama framleiðandanum eins og kostur er. 
Verktaki skal senda eftirlitsaðila verkkaupa allar nauðsynlegar upplýsingar þess kerfis – eða efna sem 
hann leggur að nota í verkið tímanlega og er notkun þeirra háð samþykki hans. Verkkaupi áskilur sér 
rétt til þess að hafna kerfum að hluta til eða í heild sinni og skal verktaki þá leggja til aða lausn. 

7.2.1.1 Borðaklæðning, 25mmx145mm furuborð 

Ofan á límtrésburðarvirki hofs skal klæða með nýjum 25x150 mm borðviði, þvert á þaksperrur. 
Borðaklæðningin skal liggja þétt saman og fest með 28/75 heitgalvaníseruðum, riffluðum saum, 3 stk. 
í hvert borð í hverja sperru. Borðaklæðning skal lögð á þann hátt að ekki verði fleiri samskeyti en 3 borð 
hlið við hlið á hverri sperru. Eftirlitsmaður skal samþykkja það efni sem nota á áður en það verður lagt 
og fest. 

Magnmæling 
Magntala er nettó mældur fermetri (m2) af fullfrágenginni borðaklæðningu á þaki skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.2 Hitaeinangrandi stokkur um reykrör 

Þar sem reykrör frá eldstæði hofs liggur gegnum þak þess skal útbúa utan um það hitaeinangrandi 
stokk. Stokkurinn skal gerður úr klæðningu í flokki 1, t.d. sements-trefjaplötum. Stokkinn skal einangra 
að innan með steinullareinangrun í tveim 25mm lögum, rúmþyngd 100kg/m3 og hitaþol 1000°C. 
Stokknum skal svo komið fyrir í þakvirkinu og hann festur þannig að hægt sé að vinna nauðsynlegan 
þakfrágang með að ofan, þ.e.a.s. festa- og bræða yfir hann þakpappa. Leiðbeinandi tillögu að 
uppbyggingu stokks má sjá á verkteikningu 2.06.03, deili nr. 2.  

Uppbygging stokks öll skal unnin í samræmi við leiðbeiningarrit 192.BR1 um eldstæði og reykháfa 
útgefnu af Brunamálastofnun ríkisins sem aðgengilegt er á vef Mannvirkjastofnunar. Þá skal endanleg 
hönnun stokks sem og fyrirhugaður frágangur með honum formlega samþykktur af brunahönnuði. 

Þá skal endanleg hönnun og fyrirhugaður frágangur einnig samþykktur af brunavörnum leyfisveitanda. 

Smíði og uppsetning stokks á verkstað skal aðeins unnin af fagmönnum sem reynslu hafa af 
uppsetningu frágangi með eldstæðum og reykrörum. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk) af fullsmíðuðum, uppsettum og fullfrágengnum hitaeinangrandi stokk 
utan um reykrör frá eldstæði í hofi skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.3 Asfaltpappi, tvö lög - Heilsoðin, fest og brædd saman 

Uppbygging skal vera þannig að ofan á þak, niður límtrésúthring og upp á hitaeinangrandi stokk og 
límtré við þakglugga skulu koma tvö lög af asfaltpappa. Gera skal ráð fyrir því að neðra lagið af dúknum 
sé lagt jafn harðan og verki vindur fram til að koma í veg fyrir leka ofan í þakrými. Þegar búið er að setja 
upp og ganga frá léttum portvegg hofs eru fest tvö lög frá þaki og upp yfir léttan portvegg, sjá deili nr. 
01 á verkteikningu 2.096.03 og steyptan portvegg safnaðarheimilis. Pappi skal ná 700 mm inn á þakflöt 
frá portveggjum. Þríkantlista (ca 25 x 25mm) úr plasteinangrun skal setja í kverkar til að mýkja beygjuna 
á pappanum.  

Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Rb.) yfir 
þann pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda í öllu. Verkkaupi áskilur sér 
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rétt til að hafna þeim gerðum af þakpappa sem ekki uppfyllir allar kröfur sem fram eru settar og nota 
á við þessar aðstæður. Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum bæði efni og vinnu. 

Telji verkkaupi að frágangur eða efnismeðferð sé röng mun hann krefjast lagfæringa þannig að 
frágangur geti talist fyrsta flokks og verða þær lagfæringar unnar á kostnað verktaka. Asfaltið í 
pappanum skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn SBS skal vera a.m.k. 
10%. Þéttilagið skal vera byggt upp af tveimur lögum af asfaltpappa, sem heilsoðinn er saman með eldi. 
Ekki verður leyft að hella heitu asfalti undir þéttipappa sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó að 
framleiðandi segi annað. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig að 
hvergi séu blettir sem ekki hafi verið soðnir saman. 

Neðra dúklagið (1. lag) skal vera með polyesterfilt (PF) styrkingu og hafi a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

• Togþol 5 cm rennings, langs/þvers:  450/450 N 

• Brotlenging langs/þvers:  40/40 % 

• Beygjuþol um ø30 mm öxul á 3 sek:  -20°C 

• Þyngd: >3,5 kg/m2 

• Yfirborð þakkpappa: Sendin áferð (fínsandur) skal vera á efra borði og sérstakt suðuasfalt 
á neðra borði og samskeytum. 

Efra dúklagið (2. lag) skal vera með polyesterfilt (PF) styrkingu, sem hafi a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

• Togþol 5 cm rennings, langs/þvers:  450/450 N 

• Brotlenging langs/þvers:  40/40 % 

• Beygjuþol um ø30 mm öxul á 3 sek:  -20°C 

• Þyngd: >5 kg/m2 

• Yfirborð: Litur á steinflögum á efra borði skal vera í sama lit og er á þeim þremur 
þakfötum sem dúklagðir hafa verið, þannig að ekki komi til óeðlilegs litamismunar, og þá 
skal vera sérstakt suðuasfalt á neðra borði og samskeytum. 

Neðra dúklagið skal festa í borðaklæðningu þaksins með þar til gerðum festingum, þ.e. skinnum og 
ryðfríum tréskrúfum sem framleiðandi þakpappa mælir með. 

Á kanta við gafla, á hitaeinangrandi stokk reykrörs og upp á límtrésbita við þakglugga skal grunna og 
eldsjóða dúkinn við undirlagið. Festingar á samskeytum komi undir efra lagið en setja skal 20x20 cm 
búta af 2,5-3 mm pappa (SBS) yfir festingar þar á milli. Gerð, fjöldi, staðsetning og fyrirkomulag festinga 
skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda dúksins, en þó þannig að skilyrðin skv. ÍST-12.3 séu 
uppfyllt. Aldrei skulu þó vera færri festingar en 5 stk./m2. 

Reikna skal fjölda festinga út frá eftirfarandi álagi: 

• Mitt þak 3,2 KN/m2 

• Þakbrúnir 4,0 KN/m2 

• Horn 5,2 KN/m2 
Verktaki skal framvísa staðfestingum útreikningum framleiðanda dúksins, til eftirlitsmanns verkkaupa, 
á nauðsynlegum fjölda festinga á hverjum stað. Neðra lag skal heilsoðið (eldsoðið) á samskeytum og 
yfirlag skal heilsoðið (eldsoðið) á flötinn og skal skörun og annar frágangur vera í samræmi við fyrirmæli 
framleiðanda þakpappa. Allur frágangur skal vera í samræmi við teikningar og fyrirmæli framleiðanda.  

Þakpappann skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 3°C. 

Einungis kunnáttumenn með reynslu af lagningu þakpappa mega vinna við niðurlögn hans og gerðar 
eru miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir sambærileg verk sem starfsmenn 
hafa áður unnið við. 

Verktaki fær ekki greitt sérstakt álag vegna kanta og upphækkana úr þaki o.s.frv. heldur skal hann gera 
ráð fyrir öllum slíkum viðbótarkostnaði vegna slíks í einingaverði sínu. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum asfaltpappa á þakflöt og 
portvegg skv. verkteikningum, verklýsingu þessari, útboðsgögnum og magnskrá. 
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Asfaltpappi, tvö lög - Heilsoðin, fest og brædd saman 
a) Ábræddur asfaltdúkur á þakflöt, tvö lög 
b) Ábræddur asfaltdúkur á portvegg, tvö lög 

7.2.1.4 Öryggisniðurföll gegnum léttan portvegg, undan heitu þaki 

Öryggisniðurföll skulu vera af gerð sem framleiðandi þakpappa samþykkir, með innsteyptum þakpappa 
(flangs), til samtengingar við þakpappa (samsuða). Á þakhallaplani, teikningu 2.01.07, kemur fram 
staðsetning niðurfalla. Þegar öryggisniðurfall hefur verið sett í portvegg skal kítta með þeim við 
krossvið að utanverðu með PU límkítti til festingar. Rakavörn, þ.e. pappinn, skal falla þétt að 
öryggisniðurföllum og sjóðast við dúkflipa niðurfallsins.  

Þá skulu öryggisniðurföll tengd vatnsskynjara skv. verklýsingu X.X.X í kafla 4. Rafkerfi. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum öryggisniðurföllum frá heitu hofþaki skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.5 XPS einangrun, tvö lög 100mm+ hallar, 32kg/m3, 300 kPA 

Þakeinangrun á hofþaki skal vera raka- og þrýstiþolin frauðplasteinangrun, XPS 32 kg/m3. Þrýstiþol 
einangrunar skal vera 300 kPa. 

Aðalhalli þaks er í þakvirki og skal verktaki þar leggja tvö lög af 100mm plötum. Þakfleti er þó skipt í 
fernt og skal verktaki fleygskera einangrunarlög sem mynda þannig halla að niðurföllum þaks, sjá 
verkteikningar 2.01.07 og 2.01.08. Skörun platna skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda 
einangrunar en gæta skal þess að samskeyti platna nái hvergi heil í gegn á milli einangrunarlaga. Vanda 
skal allan frágang í kringum niðurföll. 

Einangra skal upp með portveggjum og skal sú einangrun fest með flipafestingum þakdúks. Eftir að 
þakdúkur hefur verið lagður skal einangra ofan á portveggi og einangrunin fest með dýflum ofan á 
portveggi. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlagðri og fullfrágenginni XPS frauðplasteinangrun skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir einangrun 
sem koma skal fyrir innan- og ofan á portveggi. Skal kostnaður við þá vinnu innifalinn í fermetraverði 
einangrunar þaks. 

7.2.1.6 Glerfilt, hlífðardúkur f. PVC dúk, 120 gr/m2 

Ofan á einangraðan þakflötinn og upp eftir kanti skal leggja þar til gerðan glerfiltdúk, þyngd 120 gr/m2, 
til hlífðar PVC þakdúknum. Glerfiltdúkurinn skal festur, klemmdur, með PVC þakdúknum með 
festingum frá framleiðanda kerfis, sbr. deili nr. 08 á verkteikningu 2.06.03 og deili 01. á verkteikningu 
2.06.03. deili 01. Skörun glerfiltdúks skal vera að lágmarki 150 mm.  

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum glerfiltdúk skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.1.2.7 PVC þakdúkur, hannaður fyrir græn kerfi 

Á allan þakflötinn, upp á og yfir alla kanta skal leggja þar til gerðan þakdúk úr mýktu PVC með 
glertrefjakjarna sem vatnsvörn. Dúkurinn skal ver ætlaður til noktunar með grænu þakkerfi, hafa 
íblöndunarefni sem gefa honum varmaþol, mýkt í kulda, þol gegn útfjólubláum geislum, þol gegn 
örverum og eldtefjandi. Efnið skal vera vottað af rannsóknarstofnun (Nýsköpunarmiðstöð) og miðað 
við íslenskar aðstæður, t.d. af gerðinni Protan SE Titanium+, PVC-dúkur frá Protan a/s í Noregi eða 
sambærilegur. 
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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) 

• Vatnsgufumótstaða sem jafngildi þykktar loftlags 20 m ISO 12572:2001 

Eiginleikar: Aldrað efni: 

• Kuldamýkt, brot 1), 2) < -25 °C EN 495-5:2001 

1) Efni aldrað í vatni skv. NS-EN 1847 (NS 3531) í 8 vikur við 60 °C. 

2) Efni aldrað í andrúmslofti skv. NS-EN 1297 með UV geislun, hita, og vatnssprautun. 

Dúkinn skal leggja yfir allan þakflötinn og upp á og/eða yfir kanta og aðliggjandi byggingarhluta skv. 
teikningum. Hann skal sjóða saman á öllum samskeytum með skörun í samræmi við fyrirmæli 
framleiðanda. Dúkurinn er lagður upp á- og yfir portvegg. Utan á portvegg er þakdúkur festur með þar 
til gerðum blikklista sem lagður er til af framleiðanda dúks, sjá deili verkteikningum 2.06.02 og 2.06.03. 
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. 

Verktaki fær ekki greitt sérstakt álag vegna lagningu þakdúks á kanta, upphækkanir úr þaki, með 
þakniðurföllum o.s.frv. heldur skal hann gera ráð fyrir öllum slíkum viðbótarkostnaði vegna slíks í 
einingaverði sínu. 

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum PVC þakdúk fyrir grænt 
kerfi skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.8 Öryggisniðurföll gegnum léttan portvegg frá þaki 

Öryggisniðurföll frá þaki skulu vera af þeirri gerð sem framleiðandi þakdúks samþykkir, með 
innsteyptum dúki (flangs), til samtengingar við þakdúk (samsuða). Á þakhallaplani, teikningu 2.01.07, 
kemur fram staðsetning niðurfalla. Rakavörn, þ.e. dúkurinn, skal falla þétt að öryggisniðurföllum og 
sjóðast við dúkflipa niðurfallsins. Þá skulu niðurföllin ganga út úr veggklæðningu og standa þar opin, 
sjá deili 01.á verkteikningu 2.06.03. Kítta skal með niðurföllum við krossvið að utanverðu með PU 
límkítti til festingar. 
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Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum öryggisniðurföllum frá þökum skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.9 Þakbrunnar, niðurföll frá hofþaki 

Niðurfallsbrunnar frá þökum skulu vera rafhituð og af þeirri gerð sem framleiðandi þakdúks samþykkir, 
með innsteyptum dúki (flangs), til samtengingar við þakdúk (samsuða). Kítta skal með niðurföllum við 
krossvið að utanverðu með PU límkítti til festingar. 

Þá skulu niðurföll vera hönnuð þannig að á þeim séu upphækkunarstykki, laufrist, felldar yfir 
niðurfallið, þannig að það standi upp úr fletinum. Ristarnar skulu vera úr götuðu ryðfríu stáli, 
möskvastærð 10mm x 10 mm. Ristin skal vera lokuð að ofan með ryðfríu loki festu með ryðfrírri ró 
þannig að hægt sé að opna til að þjónusta niðurfall. 

Á þakhallaplani, teikningu 2.01.07, kemur fram staðsetning niðurfalla. Rakavörn, þ.e. dúkurinn, skal 
falla þétt að niðurfallsbrunnum og sjóðast við dúkflipa niðurfallsins. Sjá deili 01.á verkteikningu 2.06.03.  

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum þakniðurföllum á þökum skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.10 Vatnshleypinn skilvinkill, milli gróðurs og dremalar 

Þar sem gróðurþekja í grænu kerfi mætir drenmöl skal koma fyrir ál-jarðvegsvinkli. Drengöt í vinkli 
skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kröfur: 

• Fjöldi gata: 50 stk/m.  

• Stærð gata: 40 x 5 mm. 

• Stærð vinkils: Skv. fyrirmælum framleiðanda, þ.e.a.s. háð hæð gróðurþekju 

Vinklum skal komið fyrir ofan á vatnsgeymandi drendúk og skal hann ganga undir jarðveg, lágmark 

100mm. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi lengdarmetra (lm.) af fullfrágengnum vatnshleypnum skilvinkli gróðurþekju skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.11 Drendúkur undir grænu kerfi, vatnsgeymandi takkadúkur 

Ofan á PVC dúk skal leggja þriggja laga vatnsgeymandi drendúk undir torf. Skal dúkurinn ganga ofan í 

niðurföll og hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

• Þyngd:    1,243 g/m² 

• Hæð dúks:   27,5 mm. 

• Þrýstiþol:   500 kPa. 

• Efra lag:   Polypropylene (PP) 

• Miðjulag, bollakerfi  Endurunnið, þrýstiþolið, polystyrene HIPS 

• Neðra lag:   Polypropylene (PP) og Propyethylene (PE) 

• Vatnsuppsöfnun:  5,8 l/ m² 

• Afvötnun við 2% halla:   2,14 l/m2 
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Allur frágangur skal vera skv. fyrirmælum framleiðanda. Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á 
undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum drendúk skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.12 Gróðurþekja á þak,grænt kerfi 

Ofan drendúk skal leggja út 3 torflög. Torfið skal vera sérvalið 50-70 mm þykkt að lágmarki. 

• Efsta lag skal vera holtatorf (lyng). 

• Neðri tvö lög skulu vera úthagatorf snúa skal „öfugt“ þ.e. rótarlaginu upp. 

Þá skal miðjutorflagið lagt þvert á hin tvö lögin.  

Grasþökur skulu vera af völdu svæði í góðri rækt og er efnisnoktun háð samþykki af verkkaupa. Þökur 
skulu vera sem jafnastar að þykkt, lausar við húspunt, snarrótarpunt og annað illgresi. Fletinum skal 
skilað fullsnyrtum. Við niðurlögn skal sérstaklega gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum 
byggingarhlutum og uppbyggingu þaks. 

Óheimilt verður að geyma vörubretti með torfi eða aðra þunga hluti á þaki til að komast hjá skemmdum 
á þakdúk og einangrun. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágenginni gróðurþekju skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.1.13 Drenmöl meðfram köntum, 10-30mm. 

Meðfram portveggjum, við þakglugga, loftunartúðu og reykrörs skal koma fyrir 300 mm breiðu 
malarlagi ofan á þakflötinn. Skal malarlagið ná upp að yfirborði frágengins þakflatar. 

Mölin skal vera núin sjávar- eða ármöl með kornastærð 10-30 mm og vera algerlega laus við leir og 
sand. Engir steinar mega vera kantaðir eða með hvössum brúnum sem skemmt geta þakdúkinn. Við 
niðurlögn malarlags skal gæta þess sérstaklega að valda ekki skemmdum á öðrum byggingarhlutum og 
uppbyggingu þaks. 

Óheimilt verður að geyma vörubretti eða poka fulla af drenmöl á eða aðra þunga hluti á þaki til að 
komast hjá skemmdum á þakdúk og einangrun. 

Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðu og fullfrágenginni malarlagi skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2 Grænt þak á safnaðarheimili 

Teikningar: 2.01.07, 2.01.08, 2.06.02 og 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Þak safnaðarheimilis heitt PVC þak með grænum frágangi á steyptir plötu. Uppbygging þess einfalt lag 
af asfaltpappa, harðpressuð XPS einangrun, glerfilt dúkur, PVC dúkur, drendúkur og loks gróðurþekja. 

Grænt þak á safnaðarheimili skal vera heildstætt kerfi frá einum og sama framleiðandanum eins og 
kostur er. Verktaki skal senda eftirlitsaðila verkkaupa allar nauðsynlegar upplýsingar þess kerfis – eða 
efna sem hann leggur að nota í verkið tímanlega og er notkun þeirra háð samþykki hans. Verkkaupi 
áskilur sér rétt til þess að hafna kerfum að hluta til eða í heild sinni og skal verktaki þá leggja til aða 
lausn. 
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7.2.2.1 Ábræddur asfaltpappi á steypta plötu og portv. >5 kg/m2 

Ofan á steypta þakplötu, þ.e.a.s. yfir allan þakflötinn, upp á og yfir kanta og upp á loftunartúðu á þaki 
skal leggja eitt lag af þar til gerðum þakpappa. Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum bæði efni og 
vinnu. Nota skal þakpappa með polyesterfilti og skal hann vera vottaður af Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
(Rb.) 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  4.7 

 

Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Rb.) yfir 
þann pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda í öllu. Verktaki skal koma 
þakpappa fyrir ofan á steyptar plötu og upp á aðliggjandi þakkanta, loftunartúður sem og kanta 
reyklúga og loftunartúða. Þríkantlista (ca 25 x 25mm) úr plasteinangrun skal setja í kverkar til að mýkja 
beygjuna á pappanum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim gerðum af þakpappa sem ekki 
uppfyllir allar kröfur sem fram eru settar og nota á við þessar aðstæður. 

Telji verkkaupi að frágangur eða efnismeðferð sé röng mun hann krefjast lagfæringa þannig að 
frágangur geti talist fyrsta flokks og verða þær lagfæringar unnar á kostnað verktaka. Asfaltið í 
pappanum skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn SBS skal vera a.m.k. 
10%. Ekki verður leyft að hella heitu asfalti undir þéttipappa sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó að 
framleiðandi segi annað. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig að 
hvergi séu blettir sem ekki hafi verið soðnir saman. 

Þakpappann skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 3°C. Yfirborð 
steyptra platna skal vera laust við misfellur og skarpar brúnir og má frávik með 2m réttskeið ekki fara 
yfir 10mm. Steypan skal vera hrein, þurr og laus við öll óhreinindi áður en pappalögn hefst. Þakpappi 
er lagður upp á og yfir efri brún á þakkanti.  

Einungis kunnáttumenn með reynslu af lagningu þakpappa mega vinna við niðurlögn hans og gerðar 
eru miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir sambærileg verk sem starfsmenn 
hafa áður unnið við. 

Verktaki fær ekki greitt sérstakt álag vegna kanta, upphækkana úr þaki, þakniðurfalla o.s.fv. heldur skal 
hann gera ráð fyrir öllum slíkum viðbótarkostnaði vegna slíks í einingaverði sínu. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum asfaltpappa skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.2 Öryggisniðurföll gegnum portvegg, undan heitu þaki 

Öryggisniðurföll skulu vera af gerð sem framleiðandi þakpappa samþykkir, með innsteyptum þakpappa 
(flangs), til samtengingar við þakpappa (samsuða). Á þakhallaplani, teikningu 2.01.07 og 2.01.08, 
kemur fram staðsetning niðurfalla. Þegar öryggisniðurfall hefur verið sett í portvegg skal þétta úrtak í 
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steypu með þansteypu af viðurkenndri gerð. Rakavörn, þ.e. pappinn, skal falla þétt að 
öryggisniðurföllum og sjóðast við dúkflipa niðurfallsins.  
Þá skulu öryggisniðurföll tengd vatnsskynjara skv. verklýsingu X.X.X í kafla 4. Rafkerfi. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum öryggisniðurföllum frá heitu hofþaki skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.3 Loftunartúða frá lyftu 

Loftunartúða lyftuganga skal vera af þeirri gerð sem framleiðandi þakpappa samþykkir, með 
innsteyptum pappa, flangs, til samtengingar sem hentar til samtengingar við þakpappa og síðar PVC 
þakdúks (samsuða). Rakavörn, þ.e. asfaltpappinn, skal falla þétt að túðum. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum loftunartúðum á þökum skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.4 Fleyskorin XPS einangrun, tvö lög 100mm+ hallar, 32kg/m3, 300 kPA 

Einangrun á þaki safnaðarheimilis skal vera rakaþolin frauðplasteinangrun (polystyrene XPS). Plöturnar 
skulu fleyskornar þannig að aðalhalli þaks verði 1:40. Plöturnar leggjast í tveimur lögum, neðra lag er 

16 kg/m3 og er sniðskorið í þann halla sem óskað er, að lágmarki 1:40, en það efra lagið er 24 kg/m3 í 

jafnþykkum plötum. Lágmarksþykkt einangrunar á þaki er 200 mm og hækkar þaðan í samræmi við 
halla. Skörun platna skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda einangrunar en gæta skal þess að 
samskeyti platna nái hvergi heil í gegn á milli einangrunarlaga. Vanda skal allan frágang í kringum 
niðurföll.. Þá þarf að fleygskera hluta einangrunar sérstaklega til að ná fram halla að niðurföllum skv. 
þakhallaplani, sjá verkteikningar 2.01.07 og 2.01.08. 

Einangra skal upp með portveggjum og skal sú einangrun fest með flipafestingum þakdúks. Eftir að 
þakdúkur hefur verið lagður skal einangra ofan á portveggi og einangrunin fest með dýflum við vegg. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlagðri og fullfrágenginni EPS frauðplasteinangrun skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir einangrun 
sem koma skal fyrir innan- og ofan á portveggi. Skal kostnaður við þá vinnu innifalinn í fermetraverði 
einangrunar þaks. 

7.2.2.5 Glerfilt, hlífðardúkur f. PVC dúk, 120 gr/m2 

Ofan á einangraðan þakflötinn og upp eftir kanti skal leggja þar til gerðan glerfiltdúk, þyngd 120 gr/m2, 
til hlífðar PVC þakdúknum. Glerfiltdúkurinn skal festur, klemmdur, með PVC þakdúknum með 
festingum frá framleiðanda kerfis, sbr. deili nr. 08 á verkteikningu 2.06.03 og deili 08. á verkteikningu 
2.06.03. deili 01. Skörun glerfiltdúks skal vera að lágmarki 150 mm.  

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum glerfiltdúk skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.6 PVC þakdúkur, hannaður fyrir græn kerfi 

Á allan þakflötinn, upp á og yfir alla kanta skal leggja þar til gerðan þakdúk úr mýktu PVC með 
glertrefjakjarna sem vatnsvörn. Dúkurinn skal ver ætlaður til noktunar með grænu þakkerfi, hafa 
íblöndunarefni sem gefa honum varmaþol, mýkt í kulda, þol gegn útfjólubláum geislum, þol gegn 
örverum og eldtefjandi. Efnið skal vera vottað af rannsóknarstofnun (Nýsköpunarmiðstöð) og miðað 
við íslenskar aðstæður, t.d. af gerðinni Protan SE Titanium+, PVC-dúkur frá Protan a/s í Noregi eða 
sambærilegur. 

Mál og frávik: 
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• 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) 

• Vatnsgufumótstaða sem jafngildi þykktar loftlags 20 m ISO 12572:2001 

Eiginleikar: Aldrað efni: 

• Kuldamýkt, brot 1), 2) < -25 °C EN 495-5:2001 

1) Efni aldrað í vatni skv. NS-EN 1847 (NS 3531) í 8 vikur við 60 °C. 

2) Efni aldrað í andrúmslofti skv. NS-EN 1297 með UV geislun, hita, og vatnssprautun. 

Dúkinn skal leggja yfir allan þakflötinn og upp á og/eða yfir kanta og aðliggjandi byggingarhluta skv. 
teikningum. Hann skal sjóða saman á öllum samskeytum með skörun í samræmi við fyrirmæli 
framleiðanda. Dúkurinn er lagður upp á- og yfir portvegg. Utan á portvegg er þakdúkur festur með þar 
til gerðum blikklista sem lagður er til af framleiðanda dúks, sjá deili verkteikningum 2.06.02 og 2.06.03. 
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. 

Verktaki fær ekki greitt sérstakt álag vegna lagningu þakdúks á kanta, upphækkanir úr þaki, með 
þakniðurföllum o.s.frv. heldur skal hann gera ráð fyrir öllum slíkum viðbótarkostnaði vegna slíks í 
einingaverði sínu. 

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum PVC þakdúk fyrir grænt 
kerfi skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.7 Öryggisniðurföll gegnum steyptan portvegg frá þaki 

Öryggisniðurföll frá þaki skulu vera af þeirri gerð sem framleiðandi þakdúks samþykkir, með 
innsteyptum dúki (flangs), til samtengingar við þakdúk (samsuða). Á þakhallaplani, teikningu 2.01.07 
og 2.01.08, koma fram staðsetningar niðurfalla. Þegar öryggisniðurfall hefur verið sett í portvegg skal 
þétta úrtak í steypu með þansteypu af viðurkenndri gerð. Rakavörn, þ.e. dúkurinn, skal falla þétt að 
öryggisniðurföllum og sjóðast við dúkflipa niðurfallsins. Þá skulu niðurföllin ganga út úr veggklæðningu 
og standa þar opin, sjá deili 08.á verkteikningu 2.06.02. 
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Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum þakniðurföllum frá þaki skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.8 Þakbrunnar, niðurföll frá þaki safnaðarheimili 

Niðurfallsbrunnar frá þökum skulu vera rafhituð og af þeirri gerð sem framleiðandi þakdúks samþykkir, 
með innsteyptum dúki (flangs), til samtengingar við þakdúk (samsuða). Þá skulu niðurföll vera hönnuð 
þannig að á þeim séu upphækkunarstykki, laufrist, felldar yfir niðurfallið, þannig að það standi upp úr 
fletinum. Ristarnar skulu vera úr götuðu ryðfríu stáli, möskvastærð 10mm x 10 mm. Ristin skal vera 
lokuð að ofan með ryðfríu loki festu með ryðfrírri ró þannig að hægt sé að opna til að þjónusta niðurfall. 

Á þakhallaplani, teikningu 2.01.07 og 2.01.08, koma fram staðsetningar niðurfalla. Rakavörn, þ.e. 
dúkurinn, skal falla þétt að niðurfallsbrunnum og sjóðast við dúkflipa niðurfallsins. Sjá deili 01.á 
verkteikningu 2.06.03.  

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum þakniðurföllum frá þaki skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.9 Vatnshleypinn skilvinkill, milli gróðurs og dremalar 

Þar sem gróðurþekja í grænu kerfi mætir drenmöl skal koma fyrir ál-jarðvegsvinkli. Drengöt í vinkli 
skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kröfur: 

• Fjöldi gata: 50 stk/m.  

• Stærð gata: 40 x 5 mm. 

• Stærð vinkils: Skv. fyrirmælum framleiðanda, þ.e.a.s. hæð gróðurþekju 

Vinklum skal komið fyrir ofan á vatnsgeymandi drendúk og skal hann ganga undir jarðveg, lágmark 
100mm. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi lengdarmetra (lm.) af fullfrágengnum vatnshleypnum skilvinkli gróðurþekju skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.10 Drendúkur undir grænu kerfi, vatnsgeymandi takkadúkur 

Ofan á PVC dúk skal leggja þriggja laga vatnsgeymandi drendúk undir torf. Skal dúkurinn ganga ofan í 
niðurföll og hafa a.m.k. eftirfarandi eiginleika: 

• Þyngd:    1,243 g/m² 

• Hæð dúks:   27,5 mm. 

• Þrýstiþol:   500 kPa. 

• Efra lag:   Polypropylene (PP) 

• Miðjulag, bollakerfi  Endurunnið, þrýstiþolið, polystyrene HIPS 

• Neðra lag:   Polypropylene (PP) og Propyethylene (PE) 

• Vatnsuppsöfnun:  5,8 l/ m² 

• Afvötnun við 2% halla:   2,14 l/m2 

Allur frágangur skal vera skv. fyrirmælum framleiðanda. Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á 
undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 
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Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum drendúk skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.11 Gróðurþekja á þak, grænt kerfi 

Ofan drendúk skal leggja út 3 torflög. Torfið skal vera sérvalið 50-70 mm þykkt að lágmarki. 

• Efsta lag skal vera holtatorf (lyng). 

• Neðri tvö lög skulu vera úthagatorf snúa skal „öfugt“ þ.e. rótarlaginu upp. 

Þá skal miðjutorflagið lagt þvert á hin tvö lögin.  

Grasþökur skulu vera af völdu svæði í góðri rækt og er efnisnoktun háð samþykki af verkkaupa. Þökur 
skulu vera sem jafnastar að þykkt, lausar við húspunt, snarrótarpunt og annað illgresi. Fletinum skal 
skilað fullsnyrtum. Við niðurlögn skal sérstaklega gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum 
byggingarhlutum og uppbyggingu þaks. 

Óheimilt verður að geyma vörubretti með torfi eða aðra þunga hluti á þaki til að komast hjá skemmdum 
á þakdúk og einangrun. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágenginni gróðurþekju skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.2.12 Drenmöl meðfram köntum, 10-30mm. 

Meðfram portveggjum og loftunartúðu lyftu skal koma fyrir 300 mm breiðu malarlagi ofan á þakflötinn. 
Skal malarlagið ná upp að yfirborði frágengins þakflatar. 

Mölin skal vera núin sjávar- eða ármöl með kornastærð 10-30 mm og vera algerlega laus við leir og 
sand. Engir steinar mega vera kantaðir eða með hvössum brúnum sem skemmt geta þakdúkinn. Við  

niðurlögn malarlags skal gæta þess sérstaklega að valda ekki skemmdum á öðrum byggingarhlutum og 
uppbyggingu þaks. 

Óheimilt verður að geyma vörubretti eða poka fulla af drenmöl eða aðra þunga hluti á þaki til að 
komast hjá skemmdum á þakdúk og einangrun. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðu og fullfrágengnu malarlagi skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.3 Viðsnúið þak á inndregnum svölum, austanmegin 

Teikningar: 2.01.06, 2.02.01, 2.06.02, deili nr. 04. 
Steypt gólf inndreginna svala á 2. hæð austanmegin er þakplata yfir eldhúsin á 1. hæð. Halli í steyptu 
gólfi er 1:40. Frágangur á gólfi er viðsnúið þak. Uppbygging þess tvöfalt lag af ábræddum asfaltpappa, 
harðpressuð XPS einangrun, polyetelyn jarðefnadúkur, og loks flísakerfi á fótum. 
Viðsnúið þak á svölum skal vera heildstætt kerfi frá einum og sama framleiðandanum eins og kostur 
er. Verktaki skal senda eftirlitsaðila verkkaupa allar nauðsynlegar upplýsingar þess kerfis – eða efna 
sem hann leggur að nota í verkið tímanlega og er notkun þeirra háð samþykki hans. Verkkaupi áskilur 
sér rétt til þess að hafna kerfum að hluta til eða í heild sinni og skal verktaki þá leggja til aða lausn. 

7.2.3.1 Niðurfallsbrunnur frá svölum 

Niðurfallsbrunnur frá svölum skal vera rafhitaður og af þeirri gerð sem framleiðandi þakpappa 
samþykkir, með innsteyptum dúki (flangs), til samtengingar við þakdúk (samsuða). Þá skal niðurfall 
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vera hannað þannig að á því sé upphækkunarstykki, laufrist, felld yfir niðurfallið, þannig að það standi 
upp úr fletinum. Rist ska vera úr götuðu ryðfríu stáli, möskvastærð 10mm x 10 mm. Ristin skal vera 
lokuð að ofan með ryðfríu loki festu með ryðfrírri ró þannig að hægt sé að opna til að þjónusta niðurfall. 

Þakbrunn skal komið fyrir áður en lagning asfaltspappa hefst, þannig að mögulegt sé að bræða 
asfaltpappa ofan í það. Pappinn skal falla þétt að niðurfallsbrunnum og sjóðast við dúkflipa 
niðurfallsins. Þétta skal með niðurfalli í steypu með þansteypu af viðurkenndri gerð. Sjá deili 04.á 
verkteikningu 2.06.02.  

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af fullfrágengnum svalaniðurfalli skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.2.3.2 Ábræddur asfaltpappi á steypta plötu, 2 lög >5 kg/m2 

Ofan á steypta svalaplötu, þ.e.a.s. yfir allan þakflötinn, upp á og yfir kanta og upp á loftunartúðu á þaki 
skal leggja tvö lög af þar til gerðum þakpappa. Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum bæði efni og 
vinnu. Nota skal þakpappa með polyesterfilti og skal hann vera vottaður af Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
(Rb.) 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  4.7 

Neðra lag pappa skal heillíma á þakflöt með eldsuðu. Pappinn skal skarast á langhliðum og 
skammhliðum. Pappalag skal leggja þvert á stefnu vatnshalla. Skörun pappa skal vera undan vatnshalla. 
Asfaltpappi skal bræðast ofan í niðurföll. 

Efra lag pappa skal eldsjóða á undirlagið og lagt í sömu átt og neðra lag. Efra lag skal leggja þannig að 
samskeyti á undirlagi komi u.þ.b. á miðja rúllu yfirlags. Efra lag skarast með samskonar skörun og neðra 
lag. Asfaltpappi skal bræðast ofan í niðurföll. 

Verktaki skal leggja fram tæknilegar upplýsingar og vottun frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Rb.) yfir 
þann pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda í öllu. Verktaki skal koma 
þakpappa fyrir ofan á steyptar plötu og upp á aðliggjandi kanta. Þríkantlista (ca 25 x 25mm) úr 
plasteinangrun skal setja í kverkar til að mýkja beygjuna á pappanum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að 
hafna þeim gerðum af þakpappa sem ekki uppfyllir allar kröfur sem fram eru settar og nota á við þessar 
aðstæður. 

Telji verkkaupi að frágangur eða efnismeðferð sé röng mun hann krefjast lagfæringa þannig að 
frágangur geti talist fyrsta flokks og verða þær lagfæringar unnar á kostnað verktaka. Asfaltið í 
pappanum skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn SBS skal vera a.m.k. 
10%. Ekki verður leyft að hella heitu asfalti undir þéttipappa sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó að 
framleiðandi segi annað. Vanda skal til suðuvinnu og krafist er fullkomins árangurs við suðu þannig að 
hvergi séu blettir sem ekki hafi verið soðnir saman. 

Þakpappann skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 3°C. Yfirborð 
steyptra platna skal vera laust við misfellur og skarpar brúnir og má frávik með 2m réttskeið ekki fara 
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yfir 10mm. Steypan skal vera hrein, þurr og laus við öll óhreinindi áður en pappalögn hefst. Þakpappi 
er lagður upp á og yfir efri brún á þakkanti.  

Einungis kunnáttumenn með reynslu af lagningu þakpappa mega vinna við niðurlögn hans og gerðar 
eru miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir sambærileg verk sem starfsmenn 
hafa áður unnið við. 

Verktaki fær ekki greitt sérstakt álag vegna kanta, upphækkana, þakniðurfalla o.s.fv. heldur skal hann 
gera ráð fyrir öllum slíkum viðbótarkostnaði vegna slíks í einingaverði sínu. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum asfaltpappa, tvö lög, skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.3.3 Kantfrágangur tjörupappa við útveggi 

Þakpappi skal bræddur 300 mm upp á steypta útveggi veggi. Eftir að pappi hefur verið bræddur á vegg 
skal fræsa 6mm breiða og 15 mm djúpa rauf í steyptan vegg 20 mm ofan við enda pappa. Rauf skal 
vera fræst í vegg með halla svo vatnsdropar leiti alltaf út úr rauf ef þeir komast þar inn. Rykhreinsa skal 
rauf með hreinu vatni eða olíufríu þrýstilofti. Eftir að rauf er orðin hrein og að fullu þurr skal dæla í 
hana polyrethan límkítti og formbeygð áfella kafrekin í kíttið raufinni. Áfellu skal festa með 6 x 40 mm 
ryðfríum A4 reknöglum, c/c 500. Áfella skal vera 10 mm x 50 mm x 10 mm með hefðbundnu dropabroti 
á enda, sjá deili nr. X á verkteikningu X.XX.XX. 
Að örðu leyti gilda fyrir þennan lið þær kröfur og aðferðir sem lýst er í lið 7.2.3.2.  

Magnmæling 
Magntölur eru nettó mældur lengdarmetri (lm.) af fullfrágengnum kantfrágangi tjörupappa og áfellum 
skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.3.4 XPS einangrun, tvö lög 125mm, 32kg/m3, 300 kPA 

Þakeinangrun á svalaplötu skal vera raka- og þrýstiþolin frauðplasteinangrun, XPS 32 kg/m3. Þrýstiþol 
einangrunar skal vera 300 kPa. 

Halli gólfs er í svalaplötu og skal verktaki þar leggja á hann tvö lög af 125mm XPS einangrunarplötum, 
sjá deili nr. 04 á verkteikningu 2.06.02. Skörun platna skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda 
einangrunar en gæta skal þess að samskeyti platna nái hvergi heil í gegn á milli einangrunarlaga. Vanda 
skal allan frágang í kringum niðurföll. 

Einangra skal upp með köntum og upp að steinullareinangrun klæðningar og skal sú einangrun fest 
með plast-dýflum. Eftir að þakdúkur hefur verið lagður skal einangra ofan á portveggi og skal 
einangrunin einnig fest með dýflum ofan á svalakant. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlagðri og fullfrágenginni XPS frauðplasteinangrun skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir einangrun 
sem koma skal fyrir innan- og ofan á portveggi eða upp að einangrun útveggja. Skal kostnaður við þá 
vinnu innifalinn í fermetraverði einangrunar þaks. 

7.2.3.5 Polyetelyn jarðefnadúkur, 65 g/m2, 300 kPa 

Ofan á XPS einangrun skal leggja vatnsheldan polyethelyn jarðefnadúkur, 65 g/m². Dúkurinn skal hafa 
öndunareiginleika þannig að ekki sé hætta á að raki þéttist milli dúks og einangrunar. Dúkurinn skal 
ganga 60 mm upp á alla kanta og skal skörun dúksins vera 150mm. 

Dúkur skal ganga ofan í niðurfall af svölum. Verktaki skal leggja fram upplýsingar til verkkaupa um þann 
jarðefnadúk sem hann hyggst nota og nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á 
verkinu. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim dúk sem ekki uppfyllir þær kröfur sem lagðar eru 
hér fram. 
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Allur frágangur skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Dúk skal ekki leggja í rigningu, ef raki 
er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum jarðefnadúk skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.4 Frágangur á svalagólfum 

7.2.4.1 Asfaltpappi yfir einangrunarbakka - Svalir kaffistofu 2. hæð 

Frágang á pappa má sjá í deili á verkteikningu 2.06.03, deili nr. 04. í teiknisetti útboðsgagna. 

Þakpappi skal bræddur 200 mm upp á steypta veggi, yfir einangrunarbakka og 200mm út á svalagólf.  

Að örðu leyti gilda fyrir þennan lið þær kröfur og aðferðir sem lýst er í lið 7.2.3.2.  

Magnmæling 
Magntölur eru nettó mældur lengdarmetri (lm.) af fullfrágengnum asfaltpappa og áfellum skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.4.2 Flísakerfi á fótum, á svalagólf 

Frágang á flískerfi má sjá í deilum á verkteikninga 2.06.02 (deili nr. 04 og 05), verkteikningu 2.06.06. 
(deili nr. 04) og verkteikningu 2.06.04 (deili nr. 01 og 02). 

Ofan á svalagólf skal leggja upphækkað flísakerfi á fótum. Flísakerfi skal vera heildstætt kerfi frá einum 
og sama framleiðandanum sem ætlað er að standa utandyra við íslenskar aðstæður. Kerfið sem heild 
skal þola það álag sem búast má við vegna umgengni fólks á svölunum. Þá skal undirkerfi flísa einnig 
hannað með það fyrir augum að álagi frá gólfi sé nægjanlega vel dreift á fætur kerfisins að það megi 
standa á XPS einangrun án þess að valda þar skemmdum. 

Flísakerfi skal eftir atvikum geta rétt af þann halla sem er á svalagólfum og skal allt yfirborð flísakerfa 
vera lárétt að uppsetningu lokinni. 

Verktaki skal senda eftirlitsaðila verkkaupa allar nauðsynlegar upplýsingar þess kerfis sem hann leggur 
að nota í verkið tímanlega og er notkun þeirra háð samþykki hans. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að 
hafna kerfum að hluta til eða í heild sinni og skal verktaki þá leggja til aðra lausn. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó fermetri (m2) af niðurlögðum og fullfrágengnum upphækkuðum flísakerfum 
á svalagólf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.2.4.3 XPS einangrun á vegg - Undir svalagluggum á svölum suður 

Neðan við gólfsíða glugga á svölum veislusalar, sunnanmegin, skal koma fyrir XPS 
einangrunarrennignum eins og sýnt er á teikningu 2.06.04, deili nr. 01. Einangrun skal vera raka- og 
þrýstiþolin frauðplasteinangrun, XPS 32 kg/m3. Þrýstiþol einangrunar skal vera 300 kPa. 
Einangrunarenninga skal festa við útvegg með dýlfum. 

Magnmæling 
Magntölur eru nettó mældur lengdarmetri (lm.) af fullfrágengnum einangrunarenningum undir 
gluggum skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.4 Járn- og blikksmíði 
Um efnis- og vinnugæði allra stálhluta gildir eftirfarandi lýsing. 
Efni: 
Yfirborð stangarefnis, formstáls og plötustáls skal vera slétt, órispað og sprungulaust. Þykktir 
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skulu vera eins og þær eru sýndar á teikningum, með 3% málviki, þó skal frávik ekki vera meira en +/- 
2 mm. 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, þ.e. sandblásið, í flokk Sa3,0 eftir ISO 8501-1 (SIS 
055900). Yfirborði skal lokað með viðeigandi grunni ef sprautusinkhúð er notuð. 
Galvanhúðunin fari fram eftir 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. Verktaki skal taka öll mál á staðnum og bera ábyrgð á 
þeim. 

Magnmæling 
Innifalið í einingaverðum einstakra liða skal vera allur sá kostnaður sem af hlýst fullfrágengnum 
verkliðum eins og þeir eru sýndir á verkteikningum eða tekið er fram í verklýsingum. Þar með talinn 
skal sá kostnaður sem skapast við að fjarlægja afganga af verkstað og farga eða geymsla til síðari nota. 
Allur kostnaður skal vera innifalinn, efni og vinna skv. útboðsskilmálum. 

7.4.1 Handrið á svalir – austan megin 

Verktaki skal koma fyrir handriðum á inndregnar- og útkragandi svalir austanmegin eins og þau eru 
sýnd í á grunnmyndum í teiknisetti útboðsganga. Handriðin skal setja upp áður en hús verður klætt þar 
sem þau verða klædd af með utanhússklæðningu. Öll mál og smíði handriða sem og festingar þeirra 
má sjá á handriðsteikningu verkfræðings nr. 2.0X.0X og á teikningu 2.06.02, snið nr. 04. 

Handrið er samsett úr:  

• 40x40x2 mm svörtum RHS prófílrörum  

• 120x40x10 mm lokkuðum plötum, festplötur 

Einingar handriðs eru soðnar saman með MIG suðu. Gæta skal þess að suður nái allan hringinn í 
kringum prófíla og rúnjárn og lokist alveg. Slípa skal niður allar suður og fjarlægja alla suðulús. Að 
lokinni smíði skal handriðum dýft í zinkbað. Zink-húð skal samræmast kröfum byggingarreglugerðar, 
8.2.4. gr. um tæringarflokk 5. Bora skal í einingar handriðs og tryggja þannig að hvergi séu lokuð 
loftrými í einingum. Nægjanleg útloftun, sem ráðlögð er af zinkstöð, skal tryggð fyrir zink-húðun. Allri 
smíði handriðs skal vera lokið fyrir heitzink-húðun, þannig að ekki þurfi að sjóða eða bora göt í það eftir 
á. Götun handriðs skal unnin fyrir zink-húðun. 

Setja skal þarf svalahandrið upp áður en hús hefur verið er klætt að utan þar sem handrið verða inni í 
klæðningu. Um heitzink-húð allra festinga sem notaðar verða við uppsetningu og frágang handriðs 
gilda sömu kröfur og taldar eru upp hér að ofan. Skinnur skal setja milli bolta og festiplatta. Á milli 
steypu og stálplatta handriðs skal setja 8mm nylon millilegg, vélaplast, og asfaltríkan þakpappa milli 
plasts og steins. 
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Uppsetning og allur frágangur skal vera í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar sem í gildi er við 
töku tilboðs verktaka. Sannreyna skal allar mælingar á verkstað áður en smíði á handriði hefst. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó lengdarmetri (lm.) af uppsettum og fullfrágengnum handriðum svala skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.4.2 Handrið á stoðveggi og útitröppur 
Verktaki skal koma fyrir handriðum á stoðveggi og við úttröppur utanhúss eins og þau eru sýnd í á 
grunnmyndum í teiknisetti útboðsganga. Öll mál og smíði handriða sem og festingar þeirra má sjá á 
handriðsteikningu 2.05.02. 

Efnishlutar handriða: 

• Topplisti: 50*50*5 svartur RHS prófíll 

• Pílárar: 20*50 mm svört flatjárn 

• Botnstykki: 20*180mm svart flatstál 

• Handlisti: 40 mm svart rör, veggþykkt 6mm 

• Festingar handlista: 12mm sívalningar, svartir 

Einingar handriða: 

• Handrið á tröppur: Einingar SH1 til SH6 

• Handrið á stoðvegg austan-megin: Einingar H1 til H4 

• Handrið á stoðvegg vestan-megin: Einingar H5 til H7 

Einingar handriðs eru soðnar saman með MIG suðu. Gæta skal þess að suður nái allan hringinn í 
kringum prófíla og rúnjárn og lokist alveg. Slípa skal niður allar suður og fjarlægja alla suðulús. Að 
lokinni smíði skal handriðum dýft í zinkbað. Zink-húð skal samræmast kröfum byggingarreglugerðar, 
8.2.4. gr. um tæringarflokk 5. Bora skal í einingar handriðs og tryggja þannig að hvergi séu lokuð 
loftrými í einingum. Nægjanleg útloftun, sem ráðlögð er af zinkstöð, skal tryggð fyrir zink-húðun. Allri 
smíði handriðs skal vera lokið fyrir heitzink-húðun, þannig að ekki þurfi að sjóða eða bora göt í það eftir 
á. Götun handriðs skal unnin fyrir zink-húðun. 

Um heitzink-húð allra festinga sem notaðar verða við uppsetningu og frágang handriðs gilda sömu 
kröfur og taldar eru upp hér að ofan. Skinnur skal setja milli bolta og festiplatta. Á milli steypu og 
stálplatta handriðs skal setja asfaltríkan þakpappa. 

Uppsetning og allur frágangur skal vera í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar sem í gildi er við 
töku tilboðs verktaka. 

Magnmæling 
Magntala er mældur nettó lengdarmetri (lm.) af uppsettum og fullfrágengnum handriðum stoðveggja 
og við útitröppur skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.4.3 Stálhurð í kjallara, ÚH1 (1,78m x 2,13m) 

Verktaki skal setja upp stálhurð í kjallara eins og fram kemur í teiknisetti útboðsgagna. Hurðastærð og 
opnun má sjá á gluggateikningu 2.04.02. 

Stálhurð er fest í steyptan vegg og skal vera vottuð af framleiðanda. Öll smíðamál skal sannreyna áður 
en smíði hefst. 

Efni í stálkörmum og stálhurðum skal vera úr sléttu stáli og uppfylla kröfur gildandi 
byggingarreglugerðar fyrir tæringarflokk 5 í 8.2.4. gr. Karmur skal vera úr 2.5mm þykku beygðu 
plötustáli sem rafsoðið er í kverkum. Karmur hurðar skal vera með þröskuldi. 
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Í hurðarblöðum skal vera a.m.k. 1.25mm þykkt spennulaust plötustál, sem fellt er utan um stálramma, 
en með trapisustífingu innan á hvoru byrði úr jafnþykku plötustáli. Í holrúm milli stífa og í hurðablöð 
skal fyllt með steinullareinangrun.  

Smíði stálhurðar 
Stálhurð er tvöföld og er heildarþykkt stálhurðablaðs er 50mm. Stálhurð er byggð upp með 
samlokugrind einangraðri með steinull. Stálhurðir skal vera með falsi með viðurkenndum þéttilistum. 
Smíði skal miðast við þá veggjagerð sem karmur festist í og fyrirhugaða uppsetningu og hurðabúnað. 
Sýna skal nákvæmni við að halda réttum málum. 

Suður á hurðum skulu slípaðar alveg niður og engin merki skulu sjáanleg á hurðarblaði eða köntum og 
undirstykki. Allar endasuður skulu vera jafnar og beinar og með sléttri áferð. Karma skal gata, styrkja 
og bora fyrir innfelldar læsingar. Allar boranir og festingar skal gera á verkstæði. Hurðir og karmar skulu 
koma grunnaðir frá verkstæði. Karmar skulu einnig vera fylltir af steinull. 

Uppsetning 
Vanda skal alla uppsetningu og fara að ráðum framleiðanda um hana. Sýna skal nákvæmni við að halda 
réttum málum. Festingar skulu tengjast byggingarhlutum tryggilega. Til styrkingar vegna lama skal 
sjóða í karma járn 2.5x51x40mm. 

Varnir á byggingarstað 
Verja skal efni á byggingarstað og karma eftir uppsetningu. Setja skal lása og annan hurðarbúnað á sinn 
stað skv. fyrirmælum framleiðanda. Máluð stálhurðarblöð koma fullmáluð og tilbúin frá framleiðanda. 
Hafi málning skemmst eða rispast við uppsetningu, skal strax hreinsa slíka staði og mála aftur, þannig 
að blettir sjáist ekki. 

Skrár, lamir, húnar 
Allur hurðarbúnaður skal uppfylla DS og DIN staðla um hurðarbúnað. Þéttilistar skulu vera skv. 
fyrirmælum framleiðanda hurðar og límast í föls stálhurðar. 

Málun 
Hreinsa skal og eða slípa af flötum öll föst korn og ójöfnur í yfirborði. Yfirborð skal fitu- og olíuhreinsað 
að fullu. 

Málmfletir skulu grunnaðir með tveggja þátta epoxygrunnmálningu með íblönduðum málmoxíðum, 
þykkt minnst 100µm, mest 120µm, og yfirborð þá slípað í slétt. 

Sprautulakka skal með tveggja þátta epoxy-málningu þykkt 130µm -150µm. 

Yfirborð hurðar er þá lakkað með polyurethanlakki, þykkt 60µm. 

Á milli umferða skal slípa lakkið í sléttan áferðarfallegan flöt. Stálhurð 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 RAL7023, steypugrár. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af yfirborðsmeðhöndlaðri, uppsettri og fullfrágenginni stálhurð skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6 Gluggar, gler og útihurðir 

7.6.0 Almennt 
Ál-tré glugga- og hurðir skal setja í steinsteypta útveggi safnaðarheimilis og límtrésburðarvirki hofs. 
Gluggar og hurðir í steinsteypta veggi eru settir í eftir uppsteypu. Þá skal setja einn þakglugga, 
ofanljósakúpul, í mitt hofþak. Verktaki skal loka gluggagötum með bráðbirgðalokunum þar til gluggar 
verða settir upp. 



Ásatrúarfélagið Menntasveigur 15 Verklýsingar 

Hof- og safnaðarheimili 2019-2020 

JB Hönnun Útboðsnúmer 22346 Bls. 102 af 198 

Verktaki skal tímanlega leggja til- og þá að fengnu samþykki verkkaupa setja upp alla ál- tré glugga- og 
hurðir og ofanljós samkvæmt teiknisetti, kröfum útboðsgagna eða öðrum kröfum frá framleiðanda 
samþykktra glugga og hurða. Verktaki skal sjá um alla ísetningu, festingar og fullnaðarfrágang glugga 
og hurða að utanverðu og einnig að innan (þéttingar). Þá skal verktaki taka öll mál sjálfur áður en 
gluggar og hurðir eru pantaðar og bera ábyrgð á þeim mælingum. Sérstaklega skal athugað hvort op í 
steinsteypu séu hornrétt og hliðar þeirra lóðréttar eða láréttar. 

Hönnunarforsendur 
Grunngildi vindálags skal vera sbr. ÍST 12. Hanna skal glugga og gler fyrir vindálagi með: 

• Kennigildi (án öryggisstuðuls): 3,5 kN/m2 

• Hönnunargildi (með öryggisstuðli): 5,2 kN/m2 
Mestu formbreytingar glugga skulu uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, 8.2.4. gr. og 8.2.5. gr., fyrir 
flokk A. Að auki skal taka mið af kröfum glerframleiðanda varðandi leyfilega svignun á gluggum undan 
uppgefnu álagi, en hún skal þó aldrei vera meira en L/300, þar sem L er sú spennivídd glersins sem 
minni er, eða 8 mm, hvort gildið sem er lægra. 

Glerjaðir gluggar og hurðir skulu skv. 8.2.6. gr. í byggingarreglugerð standast slagregnsprófanir 
samkvæmt ÍST EN 1027. Hver gluggi skal standast prófunarálag sem er að lágmarki 1100 Pa. 

Efni og frágangur skal vera á þann veg að veðurhljóð t.d. frá vindhviðum og úrkomu séu sem minnst 
inni í húsinu. Lofthljóðeinangrunargildi fyrir glugga skal ekki vera lakara en svo að það uppfylli ákvæði 
reglugerðar um hávaða nr. 933/1999. 

U-gildi glugga og hurðakarma skal ekki vera hærra en uppgefið hámark í byggingareglugerð (2,0 
W/m²K). Leita skal samþykkis eftirlitsmanna verkkaupa um allt efni áður en pöntun er gerð. 

Sérvarnir 
Gæta skal sérstaklega að því að verja yfirborð á gluggum fyrir rispum og skemmdum á verktíma. 
Verktaki skal gera grein fyrir hvernig hann stendur að vörnum á gluggum. Verja skal glugga og gluggaop 
fyrir veðri og vindum og koma í veg fyrir að vatn komist inn í húsið. Í lok hvers vinnudags skal ætíð loka 
öllum glugga- og hurðaopum þannig t.d. með plastdúk og krossviðarplötu að þau séu veður- og 
mannheld. Allar skemmdir sem kunna að verða af völdum verktaka eða manna á hans vegum skal 
verktaki lagfæra á sinn kostnað, í samráði við eftirlitsmann. Að loknum framkvæmdum skal verktaki 
fjarlægja allar varnir og ganga frá festingum og/eða skemmdum vegna þeirra. 

Ábyrgðir: 
Leggja skal fram ábyrgðarskírteini fyrir gluggum, hurðum og gleri. Ábyrgðarskírteinið skal stílað á 
verkkaupa. Ábyrgð á gluggakerfi og gleri skal gilda í a.m.k. 5 ár. 

Verktaki skal tilgreina verkstjóra sem hann hyggst hafa yfir verkinu. Fram skal taka reynslu hans af 
sambærilegum verkum. Val verkstjóra er háð samþykki verkkaupa. Verkstjóri skal ætíð vera á vinnustað 
þegar unnið er við glugga og hurðir. 

Lekaprófanir: 
Gera skal lekaprófanir á öllum samskeytum glugga, frágangi við aðliggjandi byggingarhluta, frágangi 
glugga og þéttingar í samráði við fulltrúa verkkaupa. Prófun skal fara fram þegar búið er að glerja og 
ganga frá þéttingum en þó áður en endanlegum frágangi yfirborðsefna úti og inni er lokið. Prófun skla 
framkvæmd þannig að sprautað verði vatni úr 3/4” garðslöngu með þrýstingi, 6 kg/cm2, á allan frágang. 
Slöngunni skal haldið í 500mm - 1000 mm fjarlægð frá fletinum sem sprautað er á. Komi fram leki með 
glugga skal verktaki lagfæra hann og prófa að nýju. Verktaki ber allan kostnað af þessari prófun, 
lagfæringum sem grípa þarf til og endurtekningu prófunar. 

Gluggar og útihurðir 
Gluggar og hurðir í útveggi skulu allir vera úr samstæðu ál-tré kerfi frá einum og sama framleiðanda og 
skal litur þeirra vera RAL 7016. Á þetta við jafnt við um glugga og hurðir. 
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Þá skal þakgluggi í hofi vera vandaður hálfkúlugluggi úr tvöföldu akrýlplasti með góðri einangrun og 
sérhannaður fyrir verkið. Rammi þakglugga einnig vera litaður RAL7016.  

Hefðbundnar ál-tré einingar: 

• Gluggar:   G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 

• Svalafrontar, ál-tré:  SVH1, SVH2, SVH3, SVH4, SVH5 

• Glerveggir, áltré:  GV1 

Gluggar og hurð í hof, ál-tré með sér hönnuðum hliðarstykkjum: 

• Gluggar:   HG1, HG2, HG3 

• Hurð:   HH1 

Þakgluggi, ofanljós, í miðju hofþaki, tvöfaldur akrýl hálfkúlugluggi 

• G11 

Sjá má smíðamál allra glugga og hurða sem og póstastaðsetningar og fyrirhugað útlit á gluggateikningu 
2.04.01 og 2.04.02 í teiknisetti útboðsgagna. Nota skal sólvarnargler í alla glugga og hurðir og þá skulu 
gler glugga vera öryggisgler þar sem það er tekið fram á gluggateikningum verskins, sjá teikningar 
2.04.01 og 2.04.02.. 

Stálhurð 
Um stálhurð ÚH-1 er fjallað í kafla 7.4.3. 

Gler í hurðir- og glugga 
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 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 ,,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 skv. leiðbeiningablaði Nýsköpunarmiðstöðvar (Rb-
rit). 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 frá framleiðanda glers þess efnis. 

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur, og bera ábyrgð á þeim. Venjulega skal reikna með 7 mm hlauprúmi 
kringum rúður á alla vegu. Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Þess skal 
sérstaklega gætt að glerföls séu hrein og þurr áður en glerjun hefst. Við frágang og glerísetningu skal 
verktaki fara eftir fyrirmælum framleiðanda. 

Geymsla á verkstað 
Verktaki skal sjá til þess að þess allir gluggar og allt gler sé geymt á verkstað við góðar aðstæður, þ.e.a.s. 
fjarri framkvæmdum, í vari frá verðri og vindum en þó svo að vel lofti um efnið. Allar skemmdir sem 
mögulega verða á gluggum og/eða gleri vegna geymslu við óviðunandi aðstæður skal verktaki bæta á 
sinn kostnað. 

Magnmæling 
Innifalið í einingaverðum einstakra liða skal vera allur sá kostnaður sem af hlýst fullfrágengnum 
verkliðum eins og þeir eru sýndir á verkteikningum eða tekið er fram í verklýsingum. Þar með talinn 
skal sá kostnaður sem skapast við að fjarlægja afganga af verkstað og farga eða geymsla til síðari nota. 
Allur kostnaður skal vera innifalinn, efni og vinna skv. útboðsskilmálum. 
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7.6.1 Bráðabirgðalokun glugga- og hurðagata 

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. 

Ekki er verður greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

Magnmæling 
Kostnaður við bráðbirgðalokun skal innifalin einingaverðum verktaka vegna glugga og hurða, liðir 7.6.2 
og 7.6.3. 

7.6.2 Áltré gluggar og hurðir 

Í teiknisetti útboðsganga má sjá stærðir, staðsetningar og tillögur að frágangi nýrra glugga. Á 
teikningum er gert ráð fyrir að gluggar og hurðir séu af gerðinni HCTC A‘Lux. Ekki er krafist að verktaki 
noti þá gluggagerð en skal hann tímanlega leggja fram til samþykktar verkkaupa dæmigerða lausn 
þeirra glugga sem hann hyggst nota til að forðast tafir á verki. Áður en gluggar verða pantaðir í verkið 
skal verktaki framvísa gögnum um gluggana sem innihalda eftirfarandi upplýsingar þannig að verkkaupi 
geti gert sér glögga grein fyrir lausnum verktaka og borið saman við þær kröfur sem verkkaupi gerir til 
glugganna: 

a) Almennar upplýsingar um glugga 
b) Gæði og eiginleika allra efna í gluggum, þ.m.t. yfirborðsefni, áferð, sem og gæði festinga, 

þéttinga, glers, lama og læsinga. 
c) Vinnuaðferðir sem verktaki hyggst nota 
d) Öllum útreikningum frá framleiðanda er lúta að burðarþoli og eðlisfræðilegum 

eiginleikum glugganna og niðurstöðum rannsókna þar sem við á, til þess að sýna fram á 
að gluggar uppfylli kröfur byggingarreglugerðar og verkkaupa. 

e) Dæmigerðar deililausnir allra glugga og hurða sem bjóðandi hyggst nota þar sem 
greinilega koma fram allar festingar, útlit og þéttifrágangur 

f) Sýnishorn af gluggaprófil með ál-áfellum 

Áferð fullfrágenginna glugga skal vera jöfn og falleg. Karmar og póstar skulu vera réttir og í samræmi 
við teikningar. Mikilvægt er að öll samskeyti verði áferðarfalleg og hnökralaus. Gluggaprófílar skulu 
hafa skörp horn, þ.e. ekki afrúnnuð eða mótuð á annan hátt. 

Timbur í gluggum skal vera laust við hefilför og önnur vélaför, því skal pússa hefilslög af öllum sýnilegum 
flötum og öllu sýnilegu tré. Karmar skulu smíðaðar og sett saman með viðurkenndum aðferðum. Skilyrt 
er að gluggar séu fingraðar (blaðaðar) saman á hornum. Glugga skal smíða úr furu. Timbrið skal vera 
beinvaxið, þétt og laust við vaxtar- og viðarlýti, sveppi eða börk. Rakainnihald þess skal vera 13% +/- 
2% af þurrþyngd. Efnið sé samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa áður en smíði hefst. Pússa skal saman 
samskeyti á ramma. Allt efni skal vera fullunnið fyrir samsetningu til að fá hrein vinkilmynduð horn. 
Karmar skulu smíðaðir og settir saman með viðurkenndum aðferðum. Fingrun skal sléttskorin við ytri 
brún karms. Setja skal olíukítti í öll samskeyti og endatré. Timbur í gluggunum skal lakkað með 
viðurkenndu málningarkerfi sem standast mun þá áraun sem búast má við að innan sem utan. 

Alla sýnilega fleti á ál-veðurkápu glugganna skal húða í RAL7016. Nota skal ofnbrennt lakk og skal 
aðferðin sem notuð er hafa verið notuð á árangursríkan hátt í a.m.k. 10 ár, og sterkar líkur taldar á því 
að lakkhúðin muni endast viðhaldslaust í a.m.k. 20 ár. Lakkið skal þola alla meðhöndlun og beygingar 
sem gera þarf.  
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Gluggar skulu hafa nægjanlegan styrk til þess að haldast óbreyttir við það álag sem sett er fram, þ.e. 
taki ekki varanlegum formbreytingum. Þá skulu gluggar vera nægilega stífir til að ekki geti komið fram 
skemmdir á þéttingum, gleri eða öðrum frágangi vegna hreyfinga á því. Verkkaupi leggur ekki fram 
neina útreikninga eða hönnun vegna glugga aðra en þá sem fylgja þessum útboðsgögnum. 
Framleiðandi glugga skal annast alla nauðsynlega hönnun og útfærslur á því kerfi sem hann hyggst nota 
og skila gögnum skv. kröfum í þessum gögnum. Sama gildir um festingar fyrir glugga. 

Allar festingar og þéttingar skulu fylgja gluggum frá framleiðanda til þess að tryggja vandaða 
heildarlausn. Sýna skal fram á að öll efni í gluggum og hurðum henti og þoli þær aðstæður sem þeir 
verða notaðir við s.s. vegna tæringarhættu, raka og annars sem við getur átt. Gera skal ráð fyrir því að 
ráðgjafar verkkaupa hafi a.m.k. 5 virka daga til þess að yfirfara gögnin. Val á gluggum er háð samþykki 
verkkaupa. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að hafna gluggakerfum að hluta til eða í heild sinni og skal 
verktaki þá leggja til aða lausn. 

Ísetning ál-tréglugga og hurða 
Áltré gluggar verða annars vega festir í steinsteypta- og timburveggi og hins vegar við límtrésgrind í 
hofi. Veggir eru einangraðir að utan. Þær aðferðir ísetninga sem styðjast skal við eru eftirfarandi: 
Allur frágangur með gluggum og hurðum að innan er miðaður við að ekki þurfi að endurmála glugga 
eftir ísetningu. Glugga og hurðir skal festa utan á veggi með með beygðum álplötum (festivinklum) L 
100*80*3mm sem skrúfaðar er í karm og stein. Fjarlægð frá yfir og undirstykkjum aldrei meiri en 200 
mm. Þó skulu aldrei vera færri en tvær festingar í hverju karmstykki. Festivinklum sem koma skal fyrir 
á körmum glugga- hurðastykkja fyrir uppsetningu þeirra. Asfaltpappi skal alls staðar vera milli áls og 
steins. Vinklar eru festir í karm með ryðfríum A4 skrúfum með pönnuhaus, c/c 200mm. Að jafnaði eru 
bil milli karms og veggjar 10 mm og er fyllt í bilið með tjöruhampi. Glugga- og hurðastykki skal setja í 
og stilla af í opinu og festa í steypta veggi með steinskrúfum í festivinkla á gluggum. Skrúfur skulu ganga 
að lágmarki 50 mm inn í stein og ákvarðast lengd á skrúfum út frá því. Bora skal í stein með viðeigandi 
steinbor sbr. fyrirmæli framleiðanda skrúfa. Að utan skal líma EPDM þéttiborða yfir álvinkla og út á 
stein og karm. Að innan skal þétta með tróði, bakfyllingu og fljótharðnandi akrýlkítti. Notkun festifrauðs 
við frágang á gluggum er óheimil. 

Við útidyr eru 25mm háir ál-þröskuldar. Undir þá skal steypa múrtappa í þá hæð sem nemur hæð 
fullfrágengins gólfs innandyra. 200mm niður á sökkulveggi og yfir múrtappa kemur ábræddur 
asfaltapappi, sjá lið 7.3.3.2. Þá skal festa vinkla við sökkulveggi sem þröskuldar setjast á. Þröskuldur 
leggjst ofan í polyurethan kítti á pappa til þéttingar, sjá deili á verkteikningu 2.06.02, og eru festir við 
vinkil á sökkulvegg. 

Frágangur festinga glugga og hurða er tilgreindur á teikningum 2.06.01, 2.06.02 og 2.06.03 í teiknisetti 
útboðsgagna. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir gluggafestingar, þéttingar eða annað það sem þarf til 
að fullklára frágang með þeim eins og farið er fram á í útboðsgögnum heldur skal það innifaldar í 
einingaverði glugganna. 

Opnanleg fög 
Opnanleg fög í glugga skulu fullfrágengin, með gleri, þéttingum, lömum, stormjárnum og öllum búnaði 
sem þeim fylgir. Öll gluggajárn skulu vera af viðurkenndri gerð sem verkkaupi samþykkir. Gler í hurðum 
skal vera að sömu gerð og í nýjum gluggum. Festing og frágangur skal vera í samræmi við fyrirmæli 
framleiðanda. 

Opnunarbúnaður og læsingar á glugga 
Læsingar og lamir á gluggum skulu vera hefðbundnar brautarlamir úr ryðfríu stáli eða með vandaðri 
galvanhúð. Opnanleg fög skulu útbúin öryggisarm sem alltaf grípur í fag þegar opnað er og stillir 
hámarksopnun á fagi í 89mm. Þá skal vera hægt að aftengja öryggisarm en sá möguleiki skal vera ófær 
börnum. Opnanleg fög skulu vera með vandaðri a.m.k. tveggja punkta rílalæsingu og skal setja a.m.k. 
eitt lokjárn (krómhúðað handfang) með næturopnun eða sambærilegt. Allar festing og frágangur skal 
vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 

Opnunarbúnaður og læsingar á hurðir 
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Á allar hurðir (svalahurðir- og útidyr), skal setja húna úr ryðfríu stáli af gerðinni D-Line, eða 
sambærilegt, 1 stk. á hverja hurð. Jafnframt skal setja á þær vandaðar hurðapumpur í samræmi við 
þyngd hurðanna og álag. Þá skal setja rafdrifna opnun á útidyr, GV01. Í tvöfaldar hurðir skal setja ríla á 
annan flekann að innan með miðjuhandfangi. Ríll skal vera öflugur og ganga bæði í yfir- og undirstykki 
hurðar. 

Á allar útidyr og svalahurðir skal setja vandaðar og sterkar skrár sem hæfa hverri hurð miðað við stærð 
þeirra og notkun, t.d. af gerðinni Assa eða sambærilegt. Að læsingum allra útidyra skal sami höfuðlykill. 

Magnmæling 
Innifalið í einingaverðum einstakra liða skal vera allur sá kostnaður sem af hlýst því að fullvinna verkliði 
eins og þeir eru sýndir á verkteikningum eða tekið er fram í verklýsingum. Þar með talið vinna, gluggar, 
gler, festingar og annað það sem þarf til fullklára verkliði eins og þeim er lýst skv. útboðsskilmálum. 

7.6.2.1  G1 (3,98m x 1,38m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.2  G2 (2,97m x 2,18m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.3  G3 (0,38m x 3,88m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.4  G4 (3,88m x 0,68m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 
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7.6.2.5  G5 (1,98m x 5,48m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.6  G6 (0,38m x 2,08m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.7  G7 (0,38m x 1,03m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.8  G8 (2,88m x 1,38m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.9  G9 (1,78m x 1,38m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 
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7.6.2.10  G10 (1,08m x 1,38m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.11  HG1 (1,09m x 5,08m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Innifalið í verði skal vera sérsmíði á hliðarstykkjum glugga og öll 
vinna við samsetningu hvers glugga við þann næsta í röðinni sem mynda glervegg hofs. 

7.6.2.12  HG2 (1,09m x 5,68m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Innifalið í verði skal vera sérsmíði á hliðarstykkjum glugga og öll 
vinna við samsetningu hvers glugga við þann næsta í röðinni sem mynda glervegg hofs. 

7.6.2.13  HG3 (1,09m x 3,78m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréglugga skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda glugga sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum og fullfrágengnum glugga skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Innifalið í verði skal vera sérsmíði á hliðarstykkjum glugga og öll 
vinna við samsetningu hvers glugga við þann næsta í röðinni sem mynda glervegg hofs. 

7.6.2.14  HH1 (2,20m x 2,48m) 

Uppsetning og frágangur ál-tréhurð skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda hurðar sem samþykktar hafa verið af verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettri og hurð skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
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útboðsgögnum. Innifalið í verði skal vera sérsmíði á hliðarstykkjum hurðar, læsingabúnaður og öll vinna 
við samsetningu hvers glugga við hana í röðinni sem mynda glervegg hofs. 

7.6.2.15  GV1 (11,6m2) 

Uppsetning og frágangur ál-trégluggastykkis með hurð og rafdrifinni opnun skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda gluggastykkis með hurð sem samþykktar hafa verið af 

verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum gluggastykki með hurð skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.16  SVH1 (6,8m2) 

Uppsetning og frágangur ál-tré svalafronts (með hurð) skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda svalafronts með hurð sem samþykktar hafa verið af 

verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum svalafronti með hurð skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.17  SVH2 (6,5m2) 

Uppsetning og frágangur ál-tré svalafronts (með hurð) skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda svalafronts með hurð sem samþykktar hafa verið af 

verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum svalafronti með hurð skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.18  SVH3 (6,5m2) 

Uppsetning og frágangur ál-tré svalafronts (með hurð) skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda svalafronts með hurð sem samþykktar hafa verið af 

verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum svalafronti með hurð skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.19  SVH4 (6,3m2) 

Uppsetning og frágangur ál-tré svalafronts (með hurð) skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
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b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda svalafronts með hurð sem samþykktar hafa verið af 

verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum svalafronti með hurð skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.6.2.20  SVH5 (5,0m2) 

Uppsetning og frágangur ál-tré svalafronts (með hurð) skal taka mið af… 

a)  Verklýsingum 7.6.0, 7.6.2 og annara ákvæða í útboðsgögnum 
b) Verkteikningum 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03 og 2.60.04. Fleiri teikningar geta átt við. 
c) Öðrum fyrirmælum frá framleiðanda svalafronts með hurð sem samþykktar hafa verið af 

verkkaupa 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum svalafronti með hurð skv. verkteikningum, verklýsingu 
þessari og útboðsgögnum. 

7.6.3 G11 (Ø 2,4m), hringlaga þakgluggi á hofi 

Sjá verkteikningar 2.06.03, deili nr. 03 og gluggateikningu 2.04.01 

Á þaki hofs eru hringlaga op í límtrésburðarvirki. Verktaki skal mæla stærð ops og sannreyna 
málsetningu en smíði glugga hefst.  

Þar skal vera vandaður hálfkúlugluggi, ofanljós, úr tvöföldu akrýlplasti með góðri einangrun sem 
sérhannaður fyrir verkið. Rammi þakglugga einnig vera litaður RAL7016. Ofanljósið sest ofan á 
límtréshring í miðju þaki hofs sem myndar sæti fyrir kúpulinn. 

Frágangskantur ytra byrðis glugga skal vera valsaður skúffuprófíll úr áli sem nær vel niður fyrir límtré. 
Kúpull skal vera af viðurkenndri gerð frá framleiðanda sem sérhæfir sig í framleiðslu slíkra glugga. 
Glugginn skal vottaður og standast allar þær kröfur sem gerðar eru til glugga og festinga þeirra sbr. 
kröfur í kafla 7.6.0 í útboðsgögnum. 

Verktaki skal tímanlega skila til verkkaupa upplýsingum um þann glugga sem hann leggur til og fá 
samþykki eftirlitsaðila verkkaupa áður en gluggi er pantaður. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að hafna 
tillögu verktaka og skal hann þá leggja til aðra lausn. 

Þá skal jafnframt fylgja leiðbeiningum framleiðanda þess glugga sem verkkaupi hefur samþykkt að nota 
í verkið um endanlegan frágang varðandi uppsetningu og þéttingar með glugga. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi stykkja (stk.) af uppsettum hálfkúluglugga skv. verkteikningum, verklýsingu þessari 
og útboðsgögnum. 

7.7 Klæðning og frágangur útveggja 

7.7.0 Almennt 

Útveggir alls hússins ofan við kjallara eru staðsteyptir og verða einangraðir að utan og klæddir loftaðri 
sements-trefjaplötuklæðningu á álundirkerfi. Einnig verður klætt undir skyggni að austanmegin og 
undir útkrag sunnanmegin með þessari sömu klæðningu. 
Sökklar og kjallaraveggir neðan við neðan við sements-trefjaplötuklæðningu eru einangraðir eins. 
Þá verður komið fyrir sólskermun framan við hofglugga sem samanstendur af ál-prófúlum og 
timburreimum, lerki. 
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Einangrun útveggja 
Áður en steyptir útveggir eru einangraðir skal ganga frá steypusamskeytum skv. verklýsingu 7.7.3. Ekki 
verður greitt sérstaklega fyrir þann frágang og skal hann innifalinn í einingaverðum annarra liða í tilboði 
verktaka. 
Steypta útveggi sem klæddir eru með sements-trefjaplötuklæðningu skal einangra að utan með 125 
mm þykkum harðpressuðum veggullarplötum með rúmþyngd 80 kg/m3. Veggullarplötum skal fest upp 
með dýflum samkvæmt leiðbeiningabæklingi framleiðanda og minnst 3 stk. á hverja plötu. Þá skal 
einangra undir útkrag sunnan-megin með 200mm steinull af sömu gæðum og veggjaplötur. 
Sökkulveggi útveggja sem einangraðir eru að utan og kjallaraveggi tæknirýmis skal einangra að utan 
með 100mm einangrunarplasti (polystyren) með rúmmþyngd 24kg/m3  
Allar plötur skulu vera heilar með óskemmdum hornum og köntum. Einangrun skal ávall t falla vel 
saman og hvergi má glufa á milli platna. Plötur skulu falla þétt að undirlagi. Yfirborð frágenginnar 
einangrunar skal vera slétt og fellt. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. 
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa á frágangi einangrunar áður en klætt er yfir. 

Loftun útveggjaklæðningar 
Sements-trefjaplötuklæðningu er loftuð en til að tryggja þess loftun skal að neðan beygja sígataða 
plötu úr 2mm áli í Z sem festist á stein og gengur að klæðningum. Sýna skal fram með útreikningum að 
loftun með gataplötu anni loftunarþörf klæðningar. 
Athugið uppsetning og frágangur gataplötu vegna loftunar klæðningar verður ekki greidd sérstaklega 
og skal verktaki innifela hana í einingarverðum klæðningarflata.  

Klæðningarkerfi - sements-trefjaplötur 
Í verklýsingu hér á eftir og á teikningum er tilgreind sements-trefjaplötuklæðning sem skal klæða utan 
á ál-festingakerfi útveggja. Viðmið klæðningar er Öko-Skin frá Rieder. Plötur skulu klæddar í hlaupandi 
lengdum. Litur á plötum skal vera hálfdökkur, brúnleitur viðarlitur og skal áferð platna vera á víxl mött 
og hömruð. Viðmið í útliti platna sem nota skal eða leitast við að ná sambærilega er  

Öko skin ,,Walnut Matt“ og ,,Walnut Ferro light.“ 

Verktaka er heimilt að bjóða aðra lausn en hún skal uppfylla allar kröfur sem settar eru fram í útboðs- 
og verklýsingum. Kjósi verktaki að bjóða aðra lausn skal hann senda fulltrúa verkkaupa allar 
nauðsynlegar tækniupplýsingar um klæðninguna tímanlega til að forðast tafir á verkinu. Þá er noktun 
annarrar klæðningar háð skriflegu samþykki verkkaupa. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að hafna 
lausn verktaka ef hún uppfyllir ekki allar kröfur sem settar eru fram í útboðs- og verklýsingum. 

Plötur klæðningar skulu framleiddar skv. ISO 14025 og DIN EN 12467 og hafa rúmþyngd 26 kg/m2. 

Klæðningarplötur skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Beygjuþol   EN 12467   24,0 N/mm2 

EN12467   17,0 N/mm2 

Sveigjustuðull   EN 12467   17.000 N/mm2 

EN 12467   15.000 N/mm2 

Rakahreyfingar  0-100%   0,3840mm/m 

Gleypni   0-100%   18% 

Veðrunarþol   EN 12467   Flokkkur A 

Álagsflokkur   EN 12467   Flokkur 4 

Brunaviðnám   EN 13501-1   A2-s1-d0 

Þéttnipróf   EN 12467   OK 

Heitvatns þol   EN 12467   OK 

Frost-þýðu próf  EN 12467   OK 
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Sements-trefjaplötur klæðningar er 13 mm þykkar og fest annars vegar með huldum festingum sem 
framleiðandi kerfis leggur til eða álhnoðum með dökklituðumhaus á álundirkerfi. Milli platna skal vera 
8 mm fúgu. Fylgja skal fyrirmælum frameiðanda platna og undirkerfis varðandi uppsetningu, 
þenslustyrk o.þ.h. 

Festingakerfi sements-trefjaplötuklæðningar, undirkerfi 
Festingakerfi klæðningar hefur ekki verið burðarþolshannað. Á teikningum er einungis sýnt gróflega 
hvernig reiknað hefur verið með að festingakerfi verði. Um er að ræða þrenns konar kerfi, þ.e.a.s. 

Einangraðir veggir Vinklar boltaðir á veggi T eða L leiðurum, Triple-S eða sambærilegt. 

Óeinangraður veggir U-skúffukerfi, HG kerfi eða sambærilegt 

Hangandi klæðningar Sérlausnir í hverju tilviki fyrir sig en hengt í loft með vinklum 

Undirkerfi hangandi klæðningar, grind 
Grindur skal byggja úr samskonar kerfi og veggklæðning. Álvinklar eru festir upp í plötur múrboltum. 
Stög úr heildregnum álleiðurum 60x40 mm skrúfast á vinklana. Gera þarf ráð fyrir þensluhreyfingum 
vegna eðliseiginleika álsins við uppsettningu og frágang festinga leiðarkerfisins. Neðan á stög skrúfast 
svo láréttir álleiðarar einnig úr 60x40mm vinklum. 

Verktaki skal sjá til þess að burðarkerfi klæðningar, efnisgæði og allur frágangur hennar fullnægi þeim 
álagskröfum sem fram koma í eftirfarandi forskrift verkfræðinga: 

Álagsforsendur fyrir festingakerfi og klæðningar 
Verktaki skal leggja fram útreikninga af burðarvirkjum klæðningar og sýna fram á hvernig eftirfarandi 
kröfur til festingakerfis og álklæðningar 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): 5,2 kN/m2 
Útreikninga á útveggjaklæðningu skal leggja inn til verkkaupa til samþykktar. Verktaki leggur síðan 
áritaðar teikningar sínar inn til byggingafulltrúa. 

Festingakerfi skal festa með heitgalvanhúðuðum múrboltum við veggi. Á milli vinkla og einangraðra 
útveggjaskal setja plasat-millilegg til að lágmarka kuldabrú. Á milli plast-millileggja og steyptra veggja 
skal setja asfaltríkan þakpappa. 

Festing sements-trefjaplötuklæðningar eftirfarandi: 
Borð klæðningar skulu eftir atvikum festar við ál-undirkerfi með huldum festingum, klemmum, eða 
hnoðaðar við undirkerfi. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda um allan frágang og allar útfærslur 
þannig að ábyrgð festinga sé tryggð 

Allt efni skal vinna samkvæmt fyrirmælum framleiðenda og í samráði við eftirlit. Verktaki ber ábyrgð á 
meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau eða meðferð þeirra kann að valda á eigum 
verkkaupa. Efnisafgöngum ber að safna í þar til ætluð ílát og þeim komið til förgunar hjá viðkomandi 
aðilum á kostnað verktaka. 

Öndunardúkur - Regnvörn 
Á útveggjum hússins skal verktaki setja öndunardúk, regnvörn, á bak við klæðningu, DAFA UV facade 
wind barrier eða sambærilegan. Dúkinn skal setja á alla útveggi sem klæddir verða með sements-
trefjaplötuklæðningu til að hindra það að regnvatn komist að einangrun. Dúkinn skal klemma skal milli 
ál-undirkerfis og undirkerfis klæðningar. 

Frágangur áfella við klæðningu, glugga og portveggi 
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Verktaki skal setja upp allar þær áfellur sem tilgreindar eru í verklýsingum og á teikningum. Áfellur fara 
umhverfis glugga, ofan á svalahandrið og loka klæðningu við portveggi. Almennt gildir að þykktir áfella 
skuli miðast við að vatnsbretti og svalahandrið séu 2mm þykkar en aðrar áfellur verið 1mm. Allar áfellur 
verða úr lituðu áli, RAL7016. Nota skal ofnbrennt lakk og skal aðferðin sem notuð er hafa verið notuð 
á árangursríkan hátt í a.m.k. 10 ár, og sterkar líkur taldar á því að lakkhúðin muni endast viðhaldslaust 
í a.m.k. 20 ár. Lakkið skal þola alla meðhöndlun og beygingar sem gera þarf.  

Niðurfallsrör frá þaki – Hulin og sýnileg 
Setja skal upp 70mm niðurföll frá þökum- og svölum hússins. Sjá má staðsetningu þeirra á 
þakhallaplani, vertkteikningar 2.01.07 og 2.01.08. Allir hlutar rennukerfis, þ.e.a.s. rör, beygjur, múffur 
og hespur, skulu vera úr úr áli og hluti af heildstæðu rennukerfi frá viðurkenndum framleiðanda, Lindab 
eða sambærilegt. 

Sólskermun á hofi 
Utan á hof skal verktaki koma fyrir sólskermun skv. verkteikningum 2.05.03, ath fleiri teikningar geta 
átt við. Burðarkerfið er samsett úr RHS álprófílum en utan á það verða hengdar timburreimar úr lerki.  

Burðarkerfi sólskermunar 
Stoðir   50x200x5mm 

Lárétt   50x50x5mm 

U-ál festingar  40x50x5mm 

Festa skal burðarkefi sólskermunar saman með álhnoðum og sjálfborandi álskrúfum skv. 
verkteikningum. Nota skal ofnbrennt lakk og skal aðferðin sem notuð er hafa verið notuð á 
árangursríkan hátt í a.m.k. 10 ár, og sterkar líkur taldar á því að lakkhúðin muni endast viðhaldslaust í 
a.m.k. 20 ár. Lakkið skal þola alla meðhöndlun og beygingar sem gera þarf. 

Timbur í sólskermun 
Utan á burðarkerfi sólskermunar verða festar timburreimar í lerki (l: Larix siberica) og skal vera valið 
og 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. Stærð timburreima skal vera eftir því sem við á… 

100x25x5100mm 

100x25x5500mm 

Almennt á við að allar festingar utanhúss skulu þannig útfærðar m.t.t. efnis og/eða útfærslu að engin 
hætta verði á tæringu málma vegna mismunandi spennu þeirra (tvímálmvirkni). 
 

Magnmæling 
Magntala ýmist er fjöldi nettó fermetrar (m2), stykki (stk.) eða lengdarmetrar (lm) af uppsettum og 
fullfrágengnum verhlutum skv. verkteikningum, verklýsingum og útboðsgögnum. Öll glugga- og 
hurðaop eru dregin frá í magni. Innifalið í einingaverði verkliða skal vera allt efni og öll sú vinna sem 
þarf til að fullgera hvern verklið. Allur frágangur sem tengist verkliðum og er ekki skilgreindur 
sérstaklega í öðrum liðum eins og t.d. burðarþolshönnun, gataplötur fyrir loftun o.fl. skal innifalinn í 
einingaverði. 

7.7.1 Frágangur steypusamskeyta 

Á öll lárétt- og lóðrétt steypuskil skal bræða asfaltapappa til lekaþéttingar, 150mm til beggja átta frá 
samskeytum. Að öðru leyti gilda lýsingar 7.7.0 og 7.2.3.2.  



Ásatrúarfélagið Menntasveigur 15 Verklýsingar 

Hof- og safnaðarheimili 2019-2020 

JB Hönnun Útboðsnúmer 22346 Bls. 114 af 198 

Þar sem fjöldi lengdarmetra sem um ræðir í þessum verklið veltur að miklu leyti á því hvernig verktaki 
mun haga framkvæmd við uppsteypu hússins skal verktaki innifela kostnað við hann í einingaverðum 
annarra liða. 
Magnmæling 
Kostnaður vegna þessa verkliðs, þ.e.a.s. allt efni og öll vinna sem þarf til að fullklára hann svk. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum skal innifalin í öðrum einingaverðurm verktaka.  

7.7.2 Einangrun sökkla og kjallaraveggja 

Sjá teikningu nr. 2.02.01, 2.02.02, 2.02.03 og 2 2.06.02. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Sökkulveggi útveggja sem einangraðir verða að utan sem og kjallaraveggi tæknirýmis skal einangra að 
utan með 100mm einangrunarplasti (polystyren) með rúmþyngd 24kg/m3  

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó fermetrar (m2) af uppsettum og fullfrágengnum verhlutum skv. 
verkteikningum, verklýsingum og útboðsgögnum. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf 
skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 

7.7.3 Álundirkerfi klæðningar 

Sjá teikningu nr. 2.06.01, 2.06.02 og 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0. 
Setja skal upp undirkerfi klæðningar skv. burðaþolshönnuðu kerfi og fyrirmælum frá framleiðanda. 
Kerfið er samsett út heildregnum leiðurum sem skrúfast á vinkla eða skúffur. Þá er hluti kerfis einnig 
hangandi álgrind í lofti. Gera þarf ráð fyrir þensluhreyfingum vegna eðliseiginleika álsins við 
uppsettningu og frágang festinga leiðarkerfisins. Þá skal unfirkerfi fest á veggi þannig að kuldabrú sé 
því sem næst að fullu rofin, þ.e.a.s. stuðst við polast millilegg. Festikerfi sem sýnt er á teikningum er 
ætlað að vera til viðmiðunar. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó fermetrar (m2) af uppsettu og fullfrágengnum undirkerfi klæðningar skv. 
verkteikningum, verklýsingum, útboðsgögnum og framsetningu í magnskrá. 

a) Undirkerfi - skúffur á veggi  

b) Undirkerfi - vinklar á veggi 

c) Undirkerfi f. lárétta hangandi klæðning í loftum 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

7.7.4 Öndunardúkur, regnvörn klemmd milli undirkerfis og klæðningar  

Sjá teikningu nr. 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Klemma skal öndunardúk, regnvörn, milli á-undirkerfis og undirkerfis klæðningar, DAFA UV facade 
wind barrier eða sambærilegan. Dúkinn skal setja á alla útveggi sem klæddir verða með sements-
trefjaplötuklæðningu til að hindra það að regnvatn komist að einangrun. Fylgja leiðbeiningum 
framleiðanda dúks varðandi skörun og samsetningu dúks. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó fermetrar (m2) af uppsettum og fullfrágengnum verklið skv. verkteikningum, 
verklýsingum og útboðsgögnum. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. 
verkteikningum, verklýsingu þessari og útboðsgögnum. 
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7.7.5 Steinullareinangrun undir klæðningu, 80 kg/m3 

Sjá teikningu nr. 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Útveggir skulu allir einangraðir að utan með 125 mm þykkum harðpressuðum veggullarplötum með 
rúmþyngd 80 kg/m3. Veggullarplötum skal fest upp með dýflum samkvæmt leiðbeiningabæklingi 
framleiðanda og minnst 3 stk. á hverja plötu. Þá skal einangra undir útkrag með 200mm steinull af 
sömu gæðum og veggjaplötur. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó fermetrar (m2) af uppsettri og fullfrágenginni steinullareinangrun á útveggi 
skv. verkteikningum, verklýsingum, útboðsgögnum og framsetningu í magnskrá. 

a) Steinullareinangrun - 125mm dýfluð á veggi 

b) Steinullareinangrun -  200mm dýfluð í loft 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

7.7.6. Sements-trefjaplötuklæðning, 147mm x 1800mm plötur 

Sjá teikningu nr. 2.06.01, 2.06.02, 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Klæða skal allt húsið að utan með sements-trefjaplötuklæðning sem fest verður á ál-undirkerfi á 
útveggjum. Viðmið klæðningar er Öko-Skin frá Rieder. Plötur skulu klæddar lóðrétt, standandi, 
óreglulega í hlaupandi lengdum.  

Litur á plötum skal vera hálfdökkur, brúnleitur viðarlitur og skal áferð platan vera á víxl mött og 
hömruð. Viðmið í útliti platna sem nota skal eða leitast við að ná sambærilega er  

Öko skin ,,Walnut Matt“ og ,,Walnut Ferro light.“ 

Sements-trefjaplötur klæðningar er 13 mm þykkar og festar annars vegar með huldum festingum eða 
álhnoðum. Milli platna skal vera 8 mm fúga. Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda platna og undirkerfis 
varðandi uppsetningu, þenslustyrk o.þ.h. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó fermetrar (m2) af uppsettri og fullfrágenginni sements-trefjaplötuklæðningu á 
útveggi og loft skv. verkteikningum, verklýsingum, útboðsgögnum og framsetningu í magnskrá. 

a) Standandi klætt með huldum festingu á veggi 

b) Klætt hangandi í loftum með sýnilegum festingum 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

7.7.7 Álhattar á portveggi og svalir 

Sjá teikningu nr. 2.06.02 og 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Ganga skal frá endum steyptra veggja, léttra veggja og svalahandriðum með álhatti eins og sjá má á 
deilum verkteikninga 2.06.02 og 2.06.03. Álhattar skulu vera úr 2 mm lituðu áli, RAL 7016 og 
formbeygðir eins og teikningar segja til um með hefðbundnu dropabroti á báðum endum og halla inn 
að þökum og svölum um 2°. 

Steyptir portveggir: 
Álhattar eru hnoðaðir fastir með tveim hnoðum við 150 mm breiðar álskúffur sem festar eru við 
veggenda með 6 x 65 mm heitgalvaníseruðum steinskrúfum. Í hverja skúffu fara tvær skrúfur með 
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skinnum sem skulu staðsettar að lágmarki 70 mm frá veggenda til að hindra að þær sprengi steinsteypu 
frá sér. Skúffur skal staðsetja c/c 500mm á portveggi. Áfellur eru látnar mætast enda-í-enda. Undir 
aðaláfellur skal festa formbeygðar samskeytaáfellur sem beygðar eru á sama hátt og aðalaáfellur nema 
minni þannig að þær passi inn í aðaláfellur. Settur skal kíttistaum af svörtu PU kítti undir aðaláfellur við 
enda til að loka samskeytum fyrir vatni. 

Léttir portveggir: 
Álhattar eru hnoðaðir fastir að innanverðu með tveim hnoðum við 100 mm breiðan álvinkla með broti 
í miðju sem festir eru við veggenda með 6 x 50 mm ryðfríum A4 tréskrúfu með pönnuhaus. Í hverja 
skúffu fara fjórar skrúfur með skinnum. Skúffur skal staðsetja c/c 400mm á portveggi. Að utanverðu 
eru áfellur festar við álskúffu með lituðum hnoðum en skúffun skal festa er við álleiðara undirkerfis 
áður en klæðning er sett upp. Áfellur eru látnar mætast enda-í-enda. Undir aðaláfellur skal festa 
formbeygðar samskeytaáfellur sem beygðar eru á sama hátt og aðalaáfellur nema minni þannig að þær 
passi inn í aðaláfellur. Settur skal kíttistaum af svörtu PU kítti undir aðaláfellur við enda til að loka 
samskeytum fyrir vatni. 
ATH: Athygli er vakin á því að þessa áfellu þarf að valsa í radíus hofbyggingar.  

Svalir 
Álhattar eru hnoðaðir fastir við sements-trefjaplötuklæðningu lituðum álhnoðum í þriðja hvert borð. 
Undir festingar skal setja 2mm undirlagsklossa úr vélaplast. Undir álhatta skal líma hljóðdempandi 
gúmmímottur sem bæði lágmarka regnhljóð og veita áfellu ásetu sem hindrar galvaníska tæringu við 
handrið. Áfellur eru látnar mætast enda-í-enda. Undir aðaláfellur skal festa formbeygðar 
samskeytaáfellur sem beygðar eru á sama hátt og aðalaáfellur nema minni þannig að þær passi inn í 
aðaláfellur. Settur skal kíttistaum af svörtu PU kítti undir aðaláfellur við enda til að loka samskeytum 
fyrir vatni. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó lengdarmetra (lm) af uppsettum og fullfrágengnum álhöttum yfir portveggi og 
svalahandrið skv. verkteikningum, verklýsingum, útboðsgögnum og framsetningu í magnskrá. 

a) Álhattar á léttan portvegg hofi 

b) Álhattar á steyptum portveggjum 

c) Álhattar á svalahandrið 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

7.7.8 Áfellur með ál-tré gluggum 

Sjá teikningu nr. 2.06.01, 2.06.02 og 2.06.03 og 2.06.04. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Allar áfellur skal beygja úr a.m.k. 1,0 mm áli en vatnsbretti skal beygja úr 2,0mm þykku áli. Ál skal vera 
litað í RAL7016. Áfellur með hliðum og yfir gluggum festast inn undir ál-hlífar á ál-trégluggum og ganga 
undir sements-trefjaplötuklæðningu og festast þar við ál-undirkerfi með hnoðum. Vatnsbretti festast 
inn undir álglugga og ganga undir álklæðningu. Frágang má sjá í teiknisetti útboðsgagna. Undir 
vatnsbretti skal líma hljóðdempandi gúmmímottur eða afklippur af 2mm þykku áli til hljóðdempunar 
eins og sýnt er á deiliteikningum útboðsgagna.  

ATH: Athygli er vakin á því að framsetning á frágangi áfella milli hofglugga er ætlað að vera 
leiðbeinandi Ekki er talið ólíklegt að framleiðandi glugga komi fram með aðra lausn sem hann hefur 
áður stuðst við í sambærilegum verkum, þ.e.a.s. í sveigðum veggjum. Annar frágangur áfella, en sá sem 
settur er fram í verkteikningum, sem verktaki kann að leggja til, er engu að síður háður samþykki 
verkkaupa. 
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Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó lengdarmetra (lm) af uppsettum og fullfrágengnum áfellum með ál-
trégluggum skv. verkteikningum, verklýsingum, útboðsgögnum og framsetningu í magnskrá. 

a) Toppstykki 

b) Hliðarstykki 

c) Botnstykki, vatnsbretti 

d) Áfellur milli hoflgugga 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

7.7.9 Ál-niðurfallsrör frá þökum og svölum 

Sjá teikningar nr. 2.06.02 og 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Setja skal 70mm niðurfallsrör frá niðurfallsbrunnum á þökum og brunnum svala. Niðurföllin skal forma 
úr heilstæðu kerfi frá sama framleiðanda, þ.e.a.s. rör, beygjur, hespur og múffur. Sýnileg niðurfallsrör 
skulu vera úr lituðu áli RAL 7010. Ekki er gerð krafa um lit á huldum niðurföllum. Niðurföllum skal koma 
fyrir samkvæmt þakhallaplani verkteikningum og skulu festast tryggilega með þar til gerðum festingum 
frá framleiðanda niðurfalla. Niðurföll frá safnaðarheimili skal festa við steypta veggi en niðurföll frá 
þaki hofs skal festa við burðarvirki sólskermunar á hofi. 

Magnmæling 
Magntala er fjöldi nettó lengdarmetra (lm) af uppsettum og fullfrágengnum niðurfallsrörum skv. 
verkteikningum, verklýsingum, útboðsgögnum og framsetningu í magnskrá. 

a) Sýnilegar niðurfallsrennur á hofi 

a) Huldar niðurfallsrennur á safnaðarheimili 

Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

7.7.10 Sólskermun á hofi, álkerfi með timburreimum -  Fest á hofveggi 

Sjá teikningar nr. 2.05.03 og 2.06.03. Fleiri teikningar gera átt við. 
Sjá almenna lýsingu í grein 7.7.0 
Utan á hof skal verktaki koma upp sólskermun sem samsett er úr RHS álprófílum en utan á það verða 
hengdar timburreimar úr lerki. 

Burðarkerfi sólskermunar 
Stoðir – Lóðréttir álprófílar    50x200x5mm 

Lausholt - Láréttir prófílar    50x50x5mm 

Festingar - U-ál festingar    40x50x5mm 

Festa skal burðarkefi sólskermunar saman með álhnoðum og sjálfborandi álskrúfum skv. 
verkteikningum. Nota skal ofnbrennt lakk og skal aðferðin sem notuð er hafa verið notuð á 
árangursríkan hátt í a.m.k. 10 ár, og sterkar líkur taldar á því að lakkhúðin muni endast viðhaldslaust í 
a.m.k. 20 ár. Lakkið skal þola alla meðhöndlun og beygingar sem gera þarf.  

Burðarkerfi sólskermunar er fest annars vegar við steyptan vegg við jörð og hins vegar við léttan 
portvegg við þak. Festingar burðarvirkis eru sérútbúnir álprófílar sem fyrst eru festir við súlur og þá 
súlan fest við veggi. Setja skal plastmillilegg milli áls og steins til að lágmarka kuldabrú og asfaltríkan 
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þakpappa milli plasts og áls. Stoðri skal festa við steypta veggi með múrboltum en við stoðit í léttum 
portvegg með ryðfríum A4 tréskrúfum með pönnuhaus. 

Timbur í sólskermun 
Utan á burðarkerfi sólskermunar verða festar timburreimar í lerki (l: Larix siberica) og skal vera valið 
og 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. Stærð timburreima skal vera eftir því sem við á… 

100x25x5100mm 

100x25x5500mm 

Magnmæling 
Magntala miðast við sólskermun sem eina heild (heild). Verðtilboð verktaka skal miðast við fullsmíðað, 
uppsett og fullfrágengna sólskermun utan á hofbyggingu skv. verkteikningum, verklýsingu þessari og 
útboðsgögnum. 

 

8. Frágangur lóðar 

9. Annað 
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Tilboðsblað og tilboðsskrá 
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I. Tilboðsblað og tilboðsskrá 

II. Almenn atriði 

Bjóðendur skulu fylla út tilboðsskrá og reikna með þeim áætluðu magntölum sem þar eru gefnar í 

boðum sínum. Skýringar vegna magnmælingu verkliða í tilboðsskrá kveða á um hvernig magn skuli 

reiknað og hvað skuli innifalið í einingarverði. Einingaverð sem bjóðendur leggja fram í tilboðsskrá 

eru bindandi. 

Almennt gildir að í einingaverði og heildarverði í tilboði verktaka skuli allur kostnaður vegna 

viðkomandi verkþátta innifalinn, á það til jafns við um beinan og óbeinan kostnaður. Þannig skal 

hver einstakur gjaldliður meðal annars innifela stjórnunar- og fjármagnskostnað verktaka, 

áhættukostnað og hagnað, tryggingar, efni og alla aðstöðu, nema þá er verkkaupi leggur til sbr. 

kafla 0.5. 

Öll vinna, efni, áhöld og vélar, verkpallar, skattar og skyldur, þar með talinn virðisaukaskattur, 

hverju nafni sem nefnast og nauðsynlegar eru til að ljúka verkinu að fullu og öllu, skal vera innifalið 

í tilboðinu, nema sérstaklega sé undanskilið í útboðsgögnum. Öll undirvinna og frágangur skal vera 

innifalin þó hennar sé ekki getið í lýsingum og á teikningum, ef bjóðendur telji sig ekki geta skilað 

verkinu í viðunandi ástandi án hennar. 

Einingaverð skulu innifela allar mælingar sem gera þarf á staðnum til að smíði geti farið fram, t.d.  

á áfellum. Öll hreinsun og frágangur á meðan verki stendur sem og í verklok á verkstað skal vera 

innifalinn í tilboðinu. 

Verktaki skal kynna sér allar aðstæður og aðkomuleiðir á verkstað og miða tilboð sitt við það. 
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III.  Tilboðsblað 
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IV. Tilboðsskrá 
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Tilboð verktaka – JB Verk 

Tilboðsskrá JB Hönnunar var fyllt út af verktakafyrirtækinu JB Verk sem gerir eftirfarandi tilboð í 

verkið. 
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1 Formáli 
 

Á þessari lokaönn, líkt og á fyrri önnum í byggingafræðinni við HR, var ætlast til að nemendur 

höguðu vinnu sinni líkt og verkið væri unnið af eiginlegri ráðgjafa- og/eða teiknistofu fyrir 

ímyndaðan verkkaupa. Það hef ég gert hingað til í náminu og gerði einnig í þessu verkefni. 

Stofan mín fékk nafnið JB Hönnun á 2. önn en það var þá sem við unnum okkar fyrsta 

einstaklingsverkefni. Þá hannaði ég logo stofunnar og útbjó ýmis stoðskjöl sem síðan þá hafa 

nýst mér bæði í námi sem og öðrum störfum. 

Fyrir þetta verkefni vann ég verksamning vegna hönnunarinnar, ýmsar áætlanir, hélt utan 

um fundargerður, tímaskráningar og gaf út reikninga. Allt var þetta gert til þess að yfirbragð 

verkefnisins yrði sem raunverulegast. 

Jörundur R. Blöndal 
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2 Verksamningur 
Unnin var verksamningur milli verktaka og verkkaupa, þ.e.a.s. JB Hönnun sem verktaki og 

Ásatrúarfélagið sem verkkaupi. Verkefnið var unnið í tímavinnu en samningur gildir að hámarki fyrir 

700 tímum. Væri útlit fyrir þörf á frekari vinnu við verkefnið þyrfti að semja sérstaklega um það. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 1: Verksamningur milli verktaka og 
verkkaupa, bls. 1 af 2 
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Mynd 2: Verksamningur milli verktaka og verkkaupa, bls. 2 af 2 
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3 Hönnunaráætlun verkefnis 
Í upphafi annar var unnin hönnunaráætlun verkefnisins. Þetta reyndist afar mikilvægt skjal og nýttist vel í að gæta þess að verkefnið væri klárt tímanlega í lok annar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Hönnunaráætlun verkefnisins unnin í upphafi annar. 
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4 Kostnaðaráætlanir verkefnis 
Unnar voru kostnaðaráætlanir á frumhönnunar-, forhönnunar-, og lokastigi verkefnisins. 

Kostnaðurinn tók einhverjum breytingum milli fasa en hélst innan eðlilegra marka. 

4.1 Frum- kostnaðaráætlun 
 

Mynd 4: Frum-kostnaðaráætlun verkefnisins 
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4.2 Kostnaðaráætlun í forhönnun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Kostnaðaráætlun verkefnis á forhönnunarstigi 
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4.3 Kostnaðaráætlun verkefnis í lok annar 

 

Mynd 6: Samantektarblað kostnaðaráætlunar verkefnisins í lok annar 
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Mynd 7: Samantekt kostnaðar við kafla 0 í lok annar 

 

Mynd 8: Samantekt kostnaðar við kafla 1 í lok annar 
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Mynd 9: Samantekt kostnaðar við kafla 2 í lok annar 

 

 

Mynd 10: Samantekt kostnaðar við kafla 3 í lok annar 
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Mynd 11: Samantekt kostnaðar við kafla 4 í lok annar 

 

 

Mynd 12: Hluti 1 af 2 af samantekt kostnaðar við kafla 5 í lok annar 
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Mynd 13: Hluti 2 af 2 af samantekt kostnaðar við kafla 5 í lok annar 

 

 

 

Mynd 14: Samantekt kostnaðar við kafla 6 í lok annar 
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Mynd 15: Hluti 1 af 3 af samantekt kostnaðar við kafla 7 í lok annar 
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Mynd 16: Hluti 2 af 3 af samantekt kostnaðar við kafla 7 í lok annar 

 

  



BF LOK1010  Viðauki B 
Jörundur R. Blöndal  Stofan 

Síða 151 af 198 
 

 

Mynd 17: Hluti 3 af 3 af samantekt kostnaðar við kafla 7 í lok annar 
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Mynd 18: Samantekt kostnaðar við kafla 8 í lok annar 

 

 

Mynd 19: Samantekt kostnaðar við kafla 9 í lok annar 
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5 Tímaáætlun verkefnis 
Í lok annar var unnin tímaáætlun verkefnisins. Hún gerir ráð fyrir rúmu ári í verklegar framkvæmdir. 

 

Mynd 20: Tímaáætlun verkefnis í lok annar 
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6 Fundargerðir 
Í hverri viku yfir önnina komu leiðbeinendur áfangans í stofu V112 og ræddu verkefnin stuttlega við 

hvern nemanda sem þangað kom. Þá hét ég einnig fundi með upphaflegum hönnuði tillögunnar sem 

ég vann með í verkefninu sem og fund með verkkaupa. 

Ég ákvað í upphafi annar að líta á þessi samskipti sem verkfundi, skrá niður þau atriði sem þar voru 

rædd og samþykkt hverju sinni og rita í lok hvers fundar formlega fundargerð. Fundargerðirnar eru 

nokkuð ítarlega unnar og þá má einnig sjá á þeim hvaða gögn voru lögð fram á fundunum og rædd. 

Þetta vildi ég vegna þess að vel unnar verkfundargerðir geta í raunveruleikanum verið gríðarlega 

mikilvæg gögn ef eitthvað út af bregður í verkefnum. 

Þegar upp var staðið voru þetta alls 25 fundargerðir. Tíðni þessara verkfunda var í hámarki í byrjun 

annar en svo fækkaði svo eftir því sem leið á önnina. Ástæða þess var sú að eftir því sem leið á önnina 

varð verkefnið fastmótaðra og fór að snúast meira um að framkvæma það sem ákveðið hafði verið á 

fyrri fundum. 
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7 Tímaskráningar 
Haldnar voru tímaskýrslur þar sem skráðir voru þeir vinnutímar sem fóru í verkið á hverjum degi. Þá 

var einnig haldið utan um það við hvað var unnið. Tímaskýrslunum var svo ætlað að vera fylgiskjöl 

reikninga sem gert var ráð fyrir að sendir yrðu verkkaupa mánaðarlega. 
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8 Reikningar 
Út frá tímaskýrslum voru unnir reikningar sem ætlað var að senda verkkaupa mánaðarlega. 
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9 Byggingarfulltrúi 
Samhliða vinnslu aðaluppdrátta var fylltur út gátlisti frá byggingarfulltrúa og þá voru einnig unnar 

umsóknir um byggingarleyfi. Þá var einnig samin stutt orðsending með umsókn. 

9.1 Orðsending hönnuðar með umsókn um byggingarleyfi 
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9.2 Gátlisti aðaluppdrátta 
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9.3 Byggingarleyfisumsókn vegna matshluta 1 
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9.4 Byggingarleyfisumsókn vegna matshluta 2 

 




