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Formáli 

Desember 2014 lauk ég námi í húsasmíði við fjölbrautaskólann í Breiðholti og kláraði 

svo í maí 2015 sveinspróf í húsasmíði í kjölfar af sveinsprófinu skráði ég mig til náms 

í byggingaiðnfræði við Háskólan í Reykjavík. Samhliða námi mínu í byggingafræði 

starfaði ég en sem smiður til þess að öðlast meiri reynslu. Námi mínu í 

byggingaiðnfræði lauk með lokaverkefni sem fór fram haust önnina 2016 og skráði ég 

mig strax í kjölfarið í byggingafræði sem hófst á vorönn 2017 og líkur nú með 

lokaverkefni þessu.  

Námið í byggingafræði hefur verið krefjandi en á sama tíma áhugavert, lærdómsríkt og 

skemmtilegt. Í upphafi náms var mikið ýtt á að bæta samskipti og kenna okkur vinna 

saman í hóp. Hópvinnan skilaði góðri þekkingu ásamt skilningi á því hversu mikilvægt 

það er að geta unnið í hóp þar sem stórhluti af starfi byggingfræðinga á 

vinnumarkaðnum felst í hópvinnu. Í seinni hluta náms var lögð áhersla á sjálfstæð 

vinnubrögð. Verkefni námsins hafa verið af ýmsu tagi en öll eiga þau það sameigilegt 

að vera raunveruleg þar sem við fáum að snerta á því starfi sem byggingafræðingar 

vinna við á vinnumarkaðnum.  

Verkefni þetta inniheldur skýrslu þessa ásamt átta viðaukum. Viðauki A inniheldur 

hugmyndafasa og frumhönnun. Viðauki B inniheldur útboðs- og samningsskilmála. 

Viðauki C inniheldur verklýsingar. Viðauki D inniheldur önnur gögn sem send eru 

byggingafulltrúa með aðaluppdráttum. Viðauki E inniheldur gögn frá verktaka. Viðauki 

F inniheldur yfirlit yfir vinnu teiknistofu áfangans. Viðauki G inniheldur forhönnun og 

viðauki H sem inniheldur teikningasett. Viðauki G og H eru í sérritum í blaðastærð A3 

sem fylgir skýrslu þessari. 

Nú þegar þessum áfanga skólagöngu minnar, sem lýkur með lokaverkefni þessu í 

byggingafræði vill ég nýta tækifærið og þakka þeim sem hafa stutt við bakið á mér í 

gengum námið. Sérstaklega vil ég þakka kærustu minni og foreldrum mínum sem hefur 

stutt mig hvað allra mest í gegnum þetta nám og alltaf hvatt mig áfram þegar mér finnst 

ég ekki geta meir. Auk þeirra vill ég þakka öllum þeim kennurum sem hafa kennt mér 

í gegnum námið af mikili fagmennsku ásamt samstarfsmönnum mínum hjá Verksýn.  
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1 Inngangur 
 

Í verkefni þessu áttu nemendur að hanna mannvirki frá grunni útfrá deiliskipurlagi eða 

fullklára hönnun á mannvirki sem ekki hefur verið byggt. Stærð mannvirkisins átti að 

vera á bilinu 1000 – 3000 m2. Ég skoðaði báða valmöguleika að hanna mannvirki frá 

grunni eða fullklára hönnun á mannvirki. Eftir að hafa skoðað nokkrar tillögur úr 

hönnunarsamkeppnum ásamt því að skoða möguleika á lóðum þar sem ég gæti sjálfur 

hannað húsið frá grunni endaði ég á að taka það verkefni að mér að hanna leikskólan 

Holtakot við Breiðumýri á Álftanesi. Búið er að byggja þann leikskóla en hann var 

byggður árið 2005 verkefnið mitt fólst því í því að setja mig í þau spor að ekki væri búið 

að byggja skólann og lóðin stæði auð í dag. Í frumhönnuninni átti að skissa upp 

möguleg útlit á húsinnu og ákvarða efnisval. Þegar ég var nokkuð ánægður með 

útkomu skissana á blaði var húsið teiknað upp í revit. Teknar voru render myndir af 

húsinu gerð kostnaðaráætlun, hönnunaráætlun, verkáætlun og hönnunarplansi. Þegar 

hönnun á húsinu lauk hófst forhönnun á húsinu gerðar voru rýmisgreiningar, 

brunagreiningar, hljóðgreiningar, lagnagreiningar, burðaþolsgreinigar, deili lausnir, 

orkurammi, byggingahlutagreining og kostnaðaráætlun endurunnin. Með þessum 

greiningum var orðið nokkuð ljóst að húsið stæðist kröfur byggingareglugerða og 

sérstakra staðla. Eftir forhönnuninna voru teiknaðir aðaluppdrættir, byggingalýsing 

skrifuð og útbúin var skráningartafla. Eftir aðaluppdrætti voru vinnuteikningar 

teiknaðar, grunnmyndir, sneiðingar, útlit, glugga og hurðateikningar, deiliteikingar, 

teikningar af innréttingum, teikningar af steypumálum, teikningar af veggjagerðum 

ásamt vinnustaðarteikningu. Þegar ég hafði lokið af öllum teikningum hófst vinna við 

að skrifa útboðsgögn en skila átti kafla 0 – útboðs- og samningsskilmálar , kafla 1 – 

aðstaða og jarðvinna, kafla 7 – frágangur utanhúss og kafli 9 Aukaverk.  
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1.1 Val á verkefni 
 

Við val á lokaverkefni kom margt til greina ég horfði aðalega á leikskóla og elliheimili 

þó ég hafi að vísu skoðað aðra möguleika einnig. Ég skoðaði hvaða hönnunar 

samkeppnir voru hjá hönnunarsafni Íslands en fékk lítið um svör frá þeim hönnuðum 

sem höfðu tekið þátt í þeim keppnum og fór þá að skoða þann möguleika að hanna 

sjálfur frá grunni eftir að hafa skoðað marga möguleika ákvað ég að endurhanna 

leikskólann Holtakot við Breiðumýri á Álftanesi og  fékk ég það verkefni samþykkt af 

leiðbeinendum áfangans. 

 

1.2 Markmið og upphaf verksins 
 

Markmið lokaverkefnisins í byggingafræði er að nota þá þekkingu og reynslu sem ég 

hef öðlast bæði á námsleið minni við skólan bæði í byggingiðnfræði og byggingafræði 

ásamt þeirri þekkingu sem fékkst með starfsnámi. Leysa skal verkefnið með tilliti til 

byggingarreglugerðar, staðla og laga. Reynt verður að gera ferlið á verkefninu eins líkt 

raunveruleikunum og hægt er. Stofnuð verður hönnunarstofa fyrir verkið sem sér um 

hönnun, stjórnun og rekstur verkefnisins. Reynt verður að hanna mannvirkið þannig að 

byggingarefni séu sem mest viðhaldsfrí og að hönnunin standist þarfir mannvirkisins til 

notkunar sem leikskóla.  

 

1.3 Hugmyndafasi og frumhönnun 
 

Hús hannað frá grunni, reynt að miða hönnun þannig að notkunargildi mannvirkisins 

væri gott fyrir þá starfssemi sem henni er ætlað, gerðar voru kostnaðaráætlun, 

verkáætlun, hönnunaráætlun auk hönnunarplansa 
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1.4 Forhönnun 
 

Í forhönnunarfasa eru gerðar greiningar á hönnun byggingarinnar og þess gætt að hún 

standist alla staðla og sé hönnuð eftir núverandi bygginarreglugerð. Gerðar eru skissur 

að hugsanlegum lausnum og tækniblöð skoðuð í samræmi við þær lausnir sem manni 

gæti hugnast að nota. Í þessum fasa eru gerðar grófar kostnaðar- og verkáætlanir. 

 

1.5 Aðaluppdrættir 
 

Aðaluppdrættir er lokaafurð áður en teikningar eru sendar inn til byggingarfulltrúa. 

Aðaluppdrættir eru gerðir með viðeigandi gátlista frá byggingarfulltrúa við hendina og 

innihalda afstöðumynd í 1:500, lóðaruppdrætti 1:200, skráningartöflu, grunnmyndir 

1:100, sniðmyndir 1:100 og ásýndir 1:100. 

 

1.6 Vinnuteikningar 
 

Sérteikningar lúta ekki sömu lögmálum og aðaluppdrættir og er hægt að koma þar fram 

ítarlegri upplýsingum sem ekki mega vera í aðaluppdráttum. Sérteikningar innihalda 

verkteikningar í 1:50, hlutateikningar 1:20 og deiliteikningar 1:5. Vinnustaðateikningu 

1:200 

 

1.7 Útboðsgögn 
 

Útboðsgögn innihalda útboðs- og verkskilmála, verklýsingar, verkáætlun, 

kostnaðaráætlun og tilboðsskrá. 

 

1.8 Gögn frá verktaka  
 

Gögn frá verktaka eru þau gögn sem um er beðið af honum í útboði, tilboðsblað og 

tilboðsskrá. Við undirritun verksamninga skal verktaki skila inn verkáætlun fyrir 

verklegar framkvæmdir.  
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2 Hugmyndafasi  og frumhönnun 
 

2.1 frumgögn til hönnunar 
 

Byrjað var að afla allra nauðsynlegra gagna til að hægt væri að byrja hanna mannvirkið. 

Deiliskipulagt og skipurlagsuppdráttur fannst á vef Garðabæjar haft var samband við 

byggingafulltúa í garðabæ til þess að fá mæli og hæðarblöð sem ekki til af lóðinni. 

(Nánar um Hugmyndafasa og frumhönnun í „Viðauka A“) 

2.2 Deiliskipurlag 
 

Kvaðir deiliskipurlagsins Álftanes fyrir lóð leikskólans hljóða svo „Á lóð, milli 

fjölbýlishúsagata tveggja vestan við Breiðumýri, verður reistur leikskóli. Húsið skal vera 

á einni aðalhæð en heimilt verður að nýta hugsanlegt rými í risi til starfsemi leikskólans. 

Mesta hæð á mæni er 5.0 miðað við kóta aðalgólfs. Áætlað heildarbyggingarmagn á 

lóðinni er 1000-1200m2 og áætlað nýtingarhlutfall lóðar 0.16 – 0-20. Við leikskólan er 

gert ráð fyrir 45 bifreiðastæðum, eða u.þ.b. einu stæði fyrir hverja 25-25 fermetra 

húsnæðis. A.m.k eitt þeirra skal sérstaklega merkt og fert fyrir fatlaða. 

(Nánar um Hugmyndafasa og frumhönnun í „Viðauka A“) 

2.3 Hönnun 
 

Í hugmyndafasanum var reynt að nýta byggingarreitinn eins vel og hægt var. Á 

hönnunarstigi komu upp margar hugmyndir sem áttu þó allar eftir að breytast þó 

nokkuð mikið þegar á næsta fasa var komið. Rissað voru upp hugsanleg útlit og 

grunnplön á leikskólanum ásamt því að ákvarða hvaða byggingarefni henduðu 

byggingunni best. Þegar komið var niðurstaða sem ég var orðin ánægður með var 

mannvirkið teiknað upp í revit. Útlit skólans tók breytingum við það ákveðið var að hætt 

við að hafa timburþak yfir heimastofum skólans og hafa í stað flatt þak fyrir öllu húsinu 

en hluti húss sem átti að hafa timburþak skildi vera hærri en hitt þakið. Þegar búið var 

að teikna mannvirkið upp var farið í það að gera kostnaðaráætlun, hönnunaráætlun 

auk verkáætlunar. Útbúin var hönnunarplansi eins og gert er í hönnunarsamkeppnum.  

(Nánar um Hugmyndafasa og frumhönnun í „Viðauka A“) 
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3 Forhönnun 
 

3.1 Rýmisgreining 
 

Í rýmisgreiningu er nauðsynlegt að gæta þess að öll rými uppfylli byggingarreglugerð 

og viðeigandi reglugerðir. Þar sem byggingin er hönnuð með tilliti til algildrar 

hönnunar þurfti sérstaklega að gæta þess að salerni fyrir fatlaða væru nægilega stór, 

gangar nógu breiðir og að hún uppfylli að öllu leyti aðra staðla sem snúa að algildri 

hönnun samkvæmt byggingareglugerð 112/2012. Gera þurfti ráð fyrir að 

kennslustofur væru nógu stórar fyrir þann hóp nemenda sem þær voru ætlaðar fyrir. 

Passa þurfti uppá að nóg væri af salernum í skólanum auk þess að hvíldar og vinnu 

aðstaða starfsfólk uppfyllti reglur vinnueftirlitsins. 

(Nánar um rýmisgreiningu í „Viðauki E“) 

 

3.2 Brunagreining 
 

Byggingin er í notkunarflokki 5 samkvæmt gr.9.1.3 í byggingarreglugerðinni. Í 

byggingunni er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi og er staðsetning stjórnbúnaðar við 

andyri skólans s.k.v. gr.9.4.2 í byggingarreglugerðinni. Í öllum húsnæðinu eru 

elektrónískir reykskynjarar með lágmarkshljóðstyrk uppá 75 dB s.k.v gr. 9.4.3 í 

byggingarreglugerðinni. Handslökkvitæki skulu vera í öllum rýmum s.k.v gr. 9.4.4 í 

byggingarreglugerðinni. Í byggingunni skulu vera slöngukefli og skulu þau ná útí öll 

horn skv. gr. 9.4.5 í byggingarreglugerðinni. Byggingin er flokkuð uppí 9 brunahólf. Úr 

hverju rými skulu vera a.m.k 2 óháðar flóttaleiðir. Ekki er gerð krafa á sjálfvirkt úðakerfi 

í byggingunni. Ekki er þörf á sérstakri reyklosun á þaki þar sem slökkvilið á greiða leið 

uppá þak skólans til að opna glugga í neyð.  

(Nánar um brunagreiningu í „Viðauki E“) 
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3.3 Hljóðgreining 
 

Hljóðgreining er unnin útfrá ÍST 45:2011 og er húsið í flokki B skv. hönnuði. Við hönnun 

hljóðgreiningar er athugað hvert notunargildi hvers rýmis er og passað uppá það að 

rýmið standist þær kröfur sem gerðar eru fyrir rýmið í staðlinum ÍST 45:2011.  

(Nánar um hljóðgreiningu í „Viðauki E“) 

 

3.4 Lagnagreining 
 

Við lagnagreiningu var notast við byggingareglugerð. Skólin er að mestu upphitaður 

með gólfhita þó eru salerni og kennara aðstaða upphituð með miðstöðvarofnum. Í 

kringum húsið eru bæði regnvatns og skolplagnir sem liggja út í brunn í götu. Loftræsti 

kerfi hússins er staðsett á þaki hússins. Allar lagnaleiðir innanhúss eru með kerfislofti 

og lagnir utanhús eru niðurgrafnar. 

(Nánar um Lagnagreiningu í „Viðauki E“) 

 

3.5 Burðaþolsgreining 
 

Útveggir og einstaka milliveggir eru úr 200mm járnbentri steinsteypu. Gólfplata er úr 

200mm járnbentri steinsteypu og þakplata er annarsvegar 220mm og hinsvegar 

260mm járnbent steinsteypa. Ekki voru mikil vandamál varðandi burðaþolshönnun 

hússins en bæta þurfti tveimur súlum í fjölnotasal þar sem spennivíddin var full löng. 

Notast var við viðmiðunar þykktir á þakplötum miðað við spennivídd. 

(Nánar um Burðaþolsgreiningu í „Viðauki E“) 
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3.6 Orkurammi 
 

Útreikningur á orkuramma segja til um hvaða byggingarhlutar mega vera sverari, hvað 

einangrunin á að vera þykk á útveggjum og þaki hússins ásamt því hverskonar gler á 

að vera í gluggum og hverskonar hurðar er hægt að notast við. Eftir að hafa sett inn 

töflur með heildarfjölda og stærðir af gluggum var hægt að reikna út 

heildarvarmaleiðnitap fyrir bygginguna. Heildar aflþörf fyrir bygginguna er 270 kW. 

Gluggar mega ekki vera með meira vegið U gildi en 1,7 W/m²K og hurðar 1,66 w/m²/K. 

(Nánar um Orkuramma í „Viðauki E“ 

 

3.7 Byggingahlutagreining 
 

Efnisgreining er tæki til að reikna út val á ákveðnum efnum sem manni hugnast að 

nota. Efnin eru sett upp í þar til gerða töflu þar sem þeim eru gefin einkunn og vægi til 

að finna út hvert þeirra hentar best í það hlutverk sem þeim er ætlað. efnisgreiningin 

hjálpaði mér að ákveða hvaða efni ég ætlaði að nota.  

(Nánar um Byggingahlutagreiningu í „Viðauka E“) 

 

3.7 Deili 
 

Að rissa upp deili af helstu vafasvæðum hjálpaði mér að gera betur grein fyrir hvernig 

byggingarhlutirnir ganga saman. Þær hjálpuðu mér einnig að passa uppá að hvergi 

yrðu kuldabrýr eða rakaþétting í byggingarhlutum.  

(Nánar um Deili í „Viðauki E“) 
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4 Aðaluppdrættir 
 

4.1 Almennt 
 

Aðaluppdrættir voru unnir samkvæmt núverandi byggingarreglugerð með til hliðsjónar 

gátlista byggingarfulltrúa Garðarbæjar. Teiknisettið saman stendur af afstöðumynd 

ásamt skráningatöflu og byggingalýsingu í 1:500, grunnmynd í 1:100, útlitsteikningar 

1:100, sneiðingar í 1:100 og lóðaruppdrátt í 1:200. Fylgisskjöl sem fylgja 

aðaluppdráttum eru: gátlisti byggingafulltrúa, byggingarleyfisumsókn, orkurammi, bréf 

hönnuðar og útboðsauglýsing. 

(Aðaluppdrætti er að finna í „Viðauki H“) 
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4.2 Byggingarlýsing 
 

Í byggingarlýsingu er tekið fram Götuheiti, landnúmer, staðgreinir, starfsemi og notkun, 

helstu stærðir, burðarvirki, utanhúss frágang, innanhússfrágang, brunavarnir, frágang 

lóðar og meðhöndlun sorps. Byggingalýsing er skv. 4.3.9 gr byggingareglugerðar. 

a. Almennt 

Götuheiti: Breiðumýri 

Landnúmer: L201754 

Staðgreinir: 1300-4-00012030 

Húsið er á einni hæð og er hannað með algilda hönnun til hliðsjónar. Aðalinngangur 

byggingarinnar er á norðausturhlið hússins og er gengið inn um tvo innganga, Húsið 

stendur á 6.711 m2 lóð. Eingöngu er heilit að nota byggingavörur sem hafa hlotið 

staðfestu tilnefns aðila á samræmingu eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í 

Mannvirkjalögum.  

 

b. Starfsemi og notkun 

Starfsemi fyrir leikskóla verður í byggingunni. Undir venjulegum kringustæðum eru gert 

ráð fyrir 80 börnum og 27 starfsmönnum í byggingunni. Í leikskólanum verða 4 deildir 

og munn hver deild hafa sýna heimastofu, í hverri heimastofu verður hvíldarherbergi, 

geymsla, snyrting en í snyrtingu verður skiptiborð. Í leikskólanum verður listastofa og 

tónlistarherbergi. Fyrir miðju skólans verður stór fjölnotasalur sem notað verður sem 

samkomusalur fyrir skemmtanir, hreyfingu fyrir börnin auk þess að hægt verður að nýta 

salin sem matsal. Tvö fataherbergi verða í skólanum og er gengið inn í þau frá 

aðalinngangi hægt verður að fara ít á leiksvæði frá fataherbergjum.  

 

c. Helstu stærðir 

Leikskólinn: 1070.3 m2 

Samtals: 1070,32 
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d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfall 

Lóðastærð:6.711 m2 

Nýtingahlutfall: 0,16  

Bílastæði er á norðaustan megin við bygginguna, þar af verða tvöþeirra ætluð 

hreyfihömluðum. 

 

e. Burðavirki 

Uppbygging: Útveggir eru úr járnbentri steinsteypu, tvær burðasúlur eru í fjölnotasal 

hússinsm, sökklar og gólfpala kjallara eru úr járnbentri steinsteypu á burðarhæfu 

undirlagi. Sökklar eru einangraðir að utanverðu með plasteinangrun. Einangrað er 

undir botnplötu með plasteinangrun, Klæðning skal vera með loftunarbili. Veggir við 

heimastofur, listastofu og tónlistarsal eru klæddir læstri zink klæðningu, veggir við 

fataherbergi , eldhús og starfsmannarými eru klædd MEG klæðningu. Flat þak eru yfir 

öllu húsinu, ofan á steypta plötu kemur lag af asfalt pappa, einangrun í halla, tvöfalt lag 

af asfalt pappa og malarfarg. Gluggar og hurðir í útveggjum eru ál/tré skv. Rb.(31).109 

og glergerð skv. Rb (31)121.2 (NMÍ), þakgluggar eru úr áli skv Rb.(31).103. 

 

f. Utanhúsfrágangur og litaval 

Útveggir verða klæddir annarsvegar með læstri zink klæðningu og hins vegar MEG 

utanhússklæðningu . Báðar klæðningar verað festar á ál-undirkerfi og verða loftræstar. 

Læst klæðning verður ómeðhöndluð en MEG klæðning verður í 1813 Mangolialit. 

Þakkæðningar í flokki T. Gluggar og hurðir eru ál/tré í RAL 9010. Vegið U-gildi glugga 

skal ekki vera meira en 1,7 W(m2K) og hurða ekki meira en 1,66 W(m2K). Gluggar og 

hurðir skulu vera CE vottaðir, Gler skal vera í samræmi við byggingareglugerð og 

leiðbeiningarblað Rb (31).121.2 (NMÍ). 

 

g. Handrið 

Hæð handriða, handlista og allur frágangur skal uppfylla kröfur skv. 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 
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h. Einangrun og leiðnitap 

Byggingahluti Ugildi, skv ÍST 66 

250 MM botnplata með 100mm einangrun á fyllingu, gólf með gólfhita. 0,30 W(m2K). 

Útveggur, járnbent steinsteypa, 125 mm steinull loftbil og klæðninga 370mm 0,34 

W(m2K). 

Flatt þak, ýmist 220 eða 280mm járnbent steypa, XPS einangrun, asfalt pappi, 

malafarg 0,20 W(m2K). 

Leiðnitap á fermetra gólfs pr. °C1,30 W/m2 

Vegið meðaltal útveggja 0,78 W/m2 °C 

Gler í gluggum skal ekki vera með minna U-gildi en 1,7 W(m2K)  

 

j. Innanhúsfrágangur 

Klæðningar skulu vera í flokki 1.  

Plötur og veggir milli brunahólfandi rýma skulu uppfylla kröfur skv. Byggingareglugerð 

um brunamótstöðu og einning kröfur ÍST 45:2011 um hljóðvist og ekki lagari en flokk 

B. Allir innveggir, milliplötur og niðurhengt loft skulu uppfylla hljóðvistarkröfur 

byggingareglugerðar og ÍST 45:2011. 

Steyptir innveggir: skulu uppfylla brunaeiginleika REI-90 og hljóðvistarkröfur skv. ÍST 

45:2011. Steyptir veggir verða sandspartkaðir og málaðir að innan.  

Léttir innveggir: annars vegar hefbundnir gifsveggir og hins vegar vikurveggir, léttir 

veggir skulu uppfylla kröfur um brunaeiginleika og hljóðvist.  

Votrými verða flísalögð. Votrýmisniðurföll með þurrlás skulu vera í vorrýmum. 

Loft: í öllum loftum er hljóðeinangrandi kerfisloft 600x600 mm klædd í 

mámgrindarkerfi. Niðurtekin loft skulu vera af viðurkenndri gerð og uppfylla bruna, hljóð 

og heilbrigðiskröfur. 
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Lagnir: Frárennslis lagnir sem eru innan og utan sökkuls skulu vera SN8 PP lagnir 

ætlaðar í jörðu, Frárennslilagnir skulu fara styrstu leið út og í brunn. Regnvatnslagnir 

skulu vera SN8 PP og lagðar við sökkul hússins og fara styrstu leið út í brunn. 

Regnvatn af þaki hússins verður lagt í niðurfallsrör sem koma inn fyrir klæðningu og í 

gegnum stamma sem er leiddur út í brunn. Allar frárennslislagnir skulu vera skv. ÍST 

68:2003. Inntaksrými er lagnarými. Lagnir eru lagðar í stokk . Neysluvatnslagnir eru 

lagðar rör í rör kerfi að húsi en lagðar í mapress rörum með kerfislofti að töppunarstað, 

setja skal blandara við alla töppunarstaði sem eru aðgengilegir börnum, hámarks 

hitastig á slíkum töppunarstað er 38°C. Hluti hússins er upphitaður með gólfhita og er 

hann lagður í þar til gerða einangrun skv. Forskrift framleiðanda. Önnur rými sem ekki 

eru upphituð með gólfhita verða upphituð með miðstöðvarofnum kerfi. 

Miðstöðvarþurrofnar eru í fataherbergjum og er lagt að þeim með mapress lögnum. 

Neysluvatns og hitalagnir skal leggja skv. ÍST 67. Loftræsissamstæða er á þaki hússins 

og liggja rörin í gegnum stokk á þaki og eru lagðar í niðurteknum loftum inní og út úr 

notendarýmum. Útsog og innblástur er á þaki hússins. Setja skal lokuð 

varmaskiptakefti á loftræsi, miðstöðvar, gólfhita og neysluvatn. Vélræn loftræsing er í 

öllum rýmum hússins.  

 

i. Brunavarnir 

Notkunarflokkur 5  

Brunasamstæður: Brunahólfun megin brunahólfa skal vera a.m.k REI-90.  

Flóttaleiðir: Flóttaleiðir eru skv. Teikningu en tvær flóttaleiðir eru frá öllum rýmum. 

Allar hurðir flóttaleiða skal vera hægt að opna innan frá án lykla eða verkfæra. 

Aðgangstýrðar hurðir í flóttaleiðum aflæsast við straumrof eða brunaboð. 

Hámarksgönguleið að útgangi alfrei yfir 30m skv. Byggingareglugerð.  

Brunaviðvörunarkerfi: Viðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi  verður í öllu húsinu 

skv. Byggingareglugerð og ÍST EN 54-10:2002 kerfið verður tengt viðurkenndri 

vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður í anddyri byggingar.  
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Slökkvitæki: Slökkvitæki eru staðsett á nokkrum völdum stöðum. Brunaslanga er í 

fjölnotasal. Slökkvitæki skulu vera sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning 

slökkvitækja skal merkt með skiltum af hæfilegri stærð. 

Klæðningar: upphengd loft verða úr A-efnum. Utanhúsklæðningar eru í flokki 1, 

þakklæðningar í flokki T. 

Út og neyðarlýsing: Út og neyðarlýsing er í öllu húsinu skv. Byggingareglugerð. 

Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða.  

Brunavarnir í loftræsiskerfum: Loftræsikerfi skal þannig hannað og frá því gengið að 

það rýri  hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna. 

Í loftrásum skal vera óbrennanlegt efni, A2-s1,d0. Loftblásarar sem eru hluti 

brunavarna mannvirkja skulu þoæa þann hita sem þeir verða fyrir á brunatímanum. 

Bruna og reyklokur í loftræsikerfum skulu vera með bilunarviðvörun og skulu lokast 

sjálvikt 

Reyklosun: ekki er þörf á sérstakri reyklosun 

Aðkoma slökkviliðs: Aðkoma slökkviliðs er við að byggingunni norðaustanmegin. 

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa: Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og 

viðhald á brunavarnakerfum hússins  

Vatnsúðakerfi: ekki er þörf á sérstöku vatnsúðakerfi.  

 

m. Hlóðvistarkröfur. 

Hljóðvistarkröfum er fylgt í hönnunargögnum um flokk B skv. Staðlinum ÍST 45:2011. 

n. Öryggisbúnaður 

Í húsinu er sjálfvirkt burnaviðvörunarkerfi og innbrotsviðvörun tengt viðurkenndri 

vaktstöð 

 

o. Tækni og vélbúnaður 

Vélrænt loftræsikerfi er í öllu húsinu 
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p. Algild hönnun 

Öll hönnun og frágangur hússins fer eftir kröfum um algilda hönnun og er því aðkoma 

fyrir alla. Hönnunin tekur mið af núvernadi byggingarreglugerð og leiðbeiningarritum 

mannvirkjastofnunar. 

 

q. Frágangur lóðar 

Aðkoma er að norðaustanverðu. Þar eru bílastæði, auk rútu- og sleppistæða þrjár 

gönguleiðir eru inn á lóð. Lóðin er að mestu leyti grasflötur. Á norðausturhlið eru 

malbikuð bílastæði með hellulögðum stíg að inngang. Sérmerkt bílastæði eru fyrir 

fatlaða skv. Byggingareglugerð. Leikskólalóðin er 6.711m2. að frádregnum gólffleti eru 

leik og gróðursvæði 5.640,7m2. Lóðin samanstendur af leiksvæðum og hellulögðum 

gangbrautum.  

 

r. Meðhöndlun sorps 

Sorpgerði er statt út við bílastæði norðaustanmegin við húsið, sem næst inngangi fyrir 

aðföng og mun flokkun sorps fara fram þar. 

(Byggingalýsingu er að finna í „Viðauki H“) 
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4.3 Skráningartafla 
 

Skráningartafla er unnin uppúr gögnum beint úr revit við gerð skráningartöflu er notast 

við skráningarreglur Fasteignamats ríkisins og byggingarfulltrúa. Inn í skráningartöflu 

þarf að skrá helstu stærðir byggingarinar. Brúttóflatamál skólans er 1070,3 m2. 

(Skráningatöflu er að finna í „Viðauki H“) 

 

4.4 Önnur gögn sem send eru byggingafulltrúa með aðaluppdráttum 
 

Fylgiskjöl sem þurfa að fylgja með til að fá samþykki fyrir byggingarleyfi eru eftirfarandi: 

gátlisti byggingarfulltrúa varðandi aðaluppdrætti, byggingarleyfisumsókn, orkurammi, 

bréf hönnuðar og útboðsauglýsing, 

(Önnur gögn eru að finna í „Viðauki D“) 

 

6 Vinnuteikningar 
 

Sérteikningar innihalda grunnmyndir í 1:50, sneiðingar í 1:50, útlitsteikningar í 1:100, 

steypumál í 1:50, glugga og hurðateikningar í 1:20, innréttingateikningar í 1:20 og 

deiliteikningar í 1:10 og 1:5.  

(Vinnuteikningar ásamt hlutateikningum og Deiliteikningum er að finna í „Viðauki H“ 
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7 Útboðs- og samningsskilmálar ásamt verklýsingum 
 

Gerð voru útboðsgögn fyrir hluta verksins en í útboði verður kafli 0 útboð og skilmálar, 

kafli 1 aðstaða og jarðvinna, kafli 7 frágangur utanhúss og kafli 9 aukaverk.. Ég fullvann 

útboðs- og verkskilmála, verklýsingu, verkáætlun, tilboðsskrá ásamt kostnaðaráætlun 

fyrir þá hluta sem boðnir voru út. Ég valdi að hafa útboðið opið til að freista þess að fá 

hagstætt tilboð í verkið og til að njóta sanngirnis þar sem um opinbera framkvæmd á 

vegum Garðabæjar er að ræða (Útboðsgögn og verklýsingar er að finna í viðauka  

(Nánar um útboðsgögn og verklýsingar í „Viðauka B“, Nánar um útboðsgögn í „Viðauki 

C“) 

8 Gögn frá verktaka 
 

Útboðsgögn ásamt tilboðsskrá, teikningum og teikningaskrám voru send á verktaka, 

Gerð voru gögn verktaka í tilboð. Tilboðsská fyllt út ásamt tilboðsblaði og verkáætlun. 

(Nánar um gögn frá verktaka í „Viðauka E“) 

 

9 Áætlanir og tímaskýrsla 
 

Gerð var hönnunaráætlun í upphaf annar sem reynt var að fylgja eftir. Þegar 

frumhönnun lauk var gerð kostnaðaráætlun fyrir verkið byggðist sú áætlun einnungis á 

reynslutölum úr sambærilegum verkefnum kostnaðaráætlunnin var svo uppfærð í lok 

forhönnunar fasans og svo en aftur þegar aðaluppdrættir, vinnuteikningar og 

útboðsgögn voru klár. Haldið var utan um alla tíma sem fóru í hönnun á mannvirkinu. 

(Nánar ýmist í „Viðauki A“, „Viðauki E“ og „Viðauki F“) 
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10 Teiknistofan 
 

Fyrir verkefnið „Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri“ var stofnuð teiknistofa sem fékk 

nafnið AMB Hönnun. Verkefni teiknistofunar var að halda utan um öll gögn sem unnin 

voru ásamt tímum og fundagerðum. Teiknistofan sá um að útbúa reikninga fyrir hönnun 

byggingarinnar eftir framvinnslu hönnunar.  

(Nánar um teikninstofuna er að finna í „Viðauki E“) 

11 Niðurstaða verkefnisins 
 

Við lok verkefnisins er hægt að líta til baka og horfa á þau markmið sem sett voru í 

upphafi annar. Vel hefur gengið að leysa verkefnið með góðri leiðsögn leiðbeinendum 

skólans og fagaðilum.  

Ég hannaði leikskólann frá grunni þannig að í mínum augum er þetta hið fullkomna 

lokaverkefni fyrir mig þar sem ég fékk að snerta á flest öllum þáttum okkar fags. 

Verkefnið hefur verið krefjandi og hef ég lært mikið af því. Verkefnið skilur mikið eftir 

sig sem kemur til með að nýtast á nýjum og spennandi vettvangi.  
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12. Heimildaskrá 
 

Heimildaskrá þessi er ekki tæmandi upptalning heimilda. 

Rb-blöð: 

Rb.(12). Jarðvatnslagnir 

Rb.(21).001, Útveggir 

Rb.(31).109, Ál/trégluggar 

Rb.(31).103, Álgluggar 

Rb.(31).121.2, Val glergerðar fyrir skólabyggingar. 

 

Reglugerðir: 

Byggingareglugerð nr. 112/2012 með áorðum breytingum 

Reglugerðir um starfsumhverfi leikskóla 655/2009 

Reglugerðir um starfsemi leikskóla 255/1995 

 

Staðlar: 

ÍST 30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir. 

ÍST 45:2011, Hljóðvist og hljóðmælingar 

ÍST 66:2016, Varmatap húsa – Útreikningar 

ÍST 67:2013, Vatnslagnir 

ÍST 68:2013, Frárennslislagnir. 

ÍST EN 16798-3:2017, Orkunýting í byggingum – Loftræsing bygginga – Hluti 3 Fyrir 

annað húsnæði en íbúðarhúsnæði 

ÍST EN 54-10:2002, Brunaviðvörunarkerfi 
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Efnisval:  

MEG MATERIAL EXTERIOR GRADE, sókt 28.08.2018 af: 

http://www.thco.is/wp-content/uploads/2013/11/MEG-Catalogo.pdf  

VMZINC & FACADE, sókt 29.08.2018 af: 

http://media.vmzinc.com/pdf/FACADE_BOOK_GB.pdf  

Álklæddir timburgluggar, sókt 15.09.2018 af: 

http://www.gluggasmidjan.is/vorur/alklaeddir-timburgluggar  

Duplus – ál þakgluggi, sókt 01.11.2018 af 

https://duplus.co.uk/product/frameless-low-pitch-pyramid-rooflight/ 

Þakfrágangur, sókt 01.11.2018 af, 

https://www.taktak.is/copy-of-utfaerslur-thaka-2  

Eingangrun, sókt 03.12.2018 af,  

http://steinull.is/ 

Sita þakniðurfall, sókt 03.12.2018 af, 

https://www.sita-bauelemente.de/english/ 

Skólamál -Öryggishandbók, sókt 14.09.2018 af, 

http://www.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf 

Triple-S undirkerfi sókt 03.12.2018 af, 

http://altak.is/is/uti-efni/al_undirkerfi/triple_-_s/  

  

http://www.thco.is/wp-content/uploads/2013/11/MEG-Catalogo.pdf
http://media.vmzinc.com/pdf/FACADE_BOOK_GB.pdf
http://www.gluggasmidjan.is/vorur/alklaeddir-timburgluggar
https://duplus.co.uk/product/frameless-low-pitch-pyramid-rooflight/
https://www.taktak.is/copy-of-utfaerslur-thaka-2
http://steinull.is/
https://www.sita-bauelemente.de/english/
http://www.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf
http://altak.is/is/uti-efni/al_undirkerfi/triple_-_s/
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1  Almennt 
Lokaverkefni mitt leikskólinn Holtakot við Breiðumýri á álftanesi var hannað frá grunni. 

Þegar hefur verið byggður leikskói á lóðinni en hann var byggður árið 2005. Verkefni 

mitt fólst í því að líta sem svo á lóðina að ekki væri búið að byggja leikskólann. Koma 

þyrfti með tillögu í hönnunarsamkeppni sem þyrfti að standast þær kvaðir voru á lóðinni 

í deiliskipurlagi og skipurlagsuppdráttum fyrir Breiðumýri og norðanvert Sviðsholt frá 

árinu 2002. Í upphaf verkefnisins var deiluskipurlag og skipurlagsuppdráttur sóktur á 

teikningar vef Garðabæjar farið var til byggingafulltrúa í Garðabæ og reynd að fá hæðar 

og mæli blöð fyrir lóðinna sem voru ekki til og reyndust hafa týnst við sameiningu 

Álftanes og Garðabæjar ásamt öllum teikningum af skólanum sem gætu mögulega sýnt 

hæðir. Þegar 8 vikur eða svo voru liðnar af önnini fundust síðan teikningar af skólanum 

en ekki hæðar og mæliblöð teikningarnar sýntu takmarkað þær upplýsingar sem á þurfti 

á að halda en var þó hægt að vinna með þær. Útlitshugmyndir og grunnplön voru rissuð 

upp ásamt vali á hugsanlegu efnisvali fyrir húsið. Ákveðið var að hluti skólans skildi vera 

klæddur loftræstri læstri zink klæðningu og hinn hlutin klæddur MEG klæðningum einnig 

loftræstri, þak hússins skildi annars vegar vera flatt og hins vegar timburþak klædd 

læstri klæðningu, Gluggar og hurðir skildu vera ál/tré. Skólinn hefur 4 deildir og hver 

deild sýna heimastofu en í hverri heimastofu átti að vera hvíldarherbergi, snyrting en í 

snyrtingu átti að vera skiptiborð ásamt geymslu í hverri heimastofu. Í skólanum átti 

einnig að vera listarstofa ásamt tónlistastofu. Góð vinnu og hvíldaraðstaða átti að vera 

fyrir starfsfólk með sérinngangi ásamt því að í skólanum átti að vera eldunaraðstaða 

fyrir börnin. Þegar öll þessi ákvæði voru ákvörðuð var farið í það að teikna upp skólan í 

revit þegar búið var að teikna upp skólan var ákveðið að timburþak klædd með læstri 

klæðningu skildi tekið af og gert heldur af flötu þaki eins og önnur þök, þakið skildi hins 

vegar vera hærra en önnur þök. Þegar búið var að teikna leikskólan upp í revit var gerð 

kostnaðaráætlun, hönnunaráætlun ásamt verkáætlun fyrir verkið ásamt því að gerður 

var hönnunarplansi fyrir hönnunarsamkeppni. 
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2 Gagnasöfnun  
2.1 Deiliskipurlag 

 

Mynd 1 Deiluskipurlag sem gert var árið 2002 fyrir svæðið Breiðumýri og norðanvert 

Sviðsholt 
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2.2 Skipurlagsuppdráttur 
Lesið var yfir skipurlagsuppdrátt fyrir svæðið Breiðumýri og norðanvert Sviðsholt. 

 

Mynd 2. Texti um byggingu nýs leikskóla vestan við Breiðumýri 
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2.3 Afstöðumynd ásamt grunnmynd af þegar byggðum leikskóla í 

Breiðumýri 
Notast var við afstoðumynd af þegar byggðum leikskóla til þess að finna hæðir og stærð 

lóðar. 

 

Mynd 3. Afstöðumynd ásamt grunnmynd af þegar byggðum leikskóla. 
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3 Hugmyndir af grunnmund og útliti hússins  

 

Mynd 4. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 5. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 6. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 7. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 8. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 9. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 10. Tillaga af grunnplani hússins 
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Mynd 11. Tillaga af grunnplani hússins, þessa tillögu var ákveðið að halda áfram með. 
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Mynd 12. Tillaga af útliti hússins 

 

 

Mynd 13. Tillaga af hússins, þessa tillögu var ákveðið að halda áfram með þó að 

ákveðið hafi verið við teikningu hússins að timburþak yrði tekið af og flatt þak yrði yfir 

allri byggingunni. 
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4 Efnisval 
4.1 Burðavirki 
Ákveðið var að burðavirki leikskólans skildi vera úr steypi 

 

Mynd 14. Steypa 
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4.2 útveggir 
Ákveðið var að sá hluti útveggja sem klæðir heimastofur, listastofu og tónlistastofu yrði 

klæddur með loftræstri zink klæðningu á undirkerfi. Aðrir útveggir skildu klæddir með 

MEG klæðningu. 

 

 

Mynd 15. Læst klæðning á útvegg 
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Mynd 16. MEG klæðning 
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4.3 Gluggar og hurðir 
Ákveðið var að gluggar og hurðir í útveggjum yrðu ál/tré gluggar, þakgluggar skildu vera 

ál gluggar. 

 

Mynd 17. Þakgluggi úr áli 
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Mynd 18. Álklæddir trégluggar 
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5 Grunnmyndir og útlit 
5.1 Grunnmynd 

 

Mynd 19, grunnmynd leikskóla ásamt lóðar 
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5.2 útlit 

 

Mynd 20. Útlit áður en ákveðið var að vera ekki með timburþak 

 

Mynd 21. Útlit áður en ákveðið var að vera ekki með timburþak 

 

 

Mynd 22. Útlit áður en ákveðið var að vera ekki með timburþak 

 

 

Mynd 23. Útlit áður en ákveðið var að vera ekki með timburþak 
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Mynd 24. Útlit eins og það var í lok forhönnunarfasa 

 

Mynd 25. Útlit eins og það var í lok forhönnunarfasa 

 

 

Mynd 26. Útlit eins og það var í lok forhönnunarfasa 

 

 

Mynd 27. Útlit eins og það var í lok forhönnunarfasa 
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6 Renderingar 

 

Mynd 28. Render af framhlið hússins 

 

Mynd 29. Render af bakhlið hússins 

 

 

 



Leikskólin Holtakot við Breiðumýri    Hugmyndafasi og frumhönnun 

23 
 

7 Áætlanir 
7.1 Hönnunaráætlun 

 

Mynd 30. Hönnunaráætlun 

 

7.2 Verkáætlun 

 

Mynd 31. Áætlun á verktíma hönnunar, útboðs og framkvæmda 
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7.3 Kostnaðaráætlun 

 

Mynd 32. Kostnaðaráætlun gróf í lok frumhönnunar 
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8  Hönnunarplansi 

 

Mynd 33. Hönnunarplansi í lok frumhönnunar. 
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0. Útboðslýsing 
 

0.1 Yfirlit 
 

0.1.1 Útboð 
AMB Hönnun ehf, fyrir hönd Garðabær, hér eftir nefndur verkkaupi óskar eftir tilboðum 

í Leikskólan Holtakot við breiðumýri á Álftanesi – Hús og lóð. Verkið nefnist: 

Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim sem lýst er í grein 

“0.3.1”  

Útboðið er almennt (opið útboð) þar sem ótilteknum fjölda verktaka er með auglýsingu 

gefin kostur á að bjóða í verkið.  

0.1.2 Útboðsyfirlýsing  

Útboðsform Almennt (opið útboð)  

Kynningarfundur Dagana 2-3 desember 
í húsnæði Háskólans í 
Reykjavík 

 

Umsjónaraðili útboðs Anton Már Bjarnason  

Fyrirspurnartíma lýkur  4 desember 2018 Sjá grein. 0.3.2 

Svarafrestur rennur út 5 desember 2018 Sjá grein. 0.3.2 

Opnunartími tilboða 15 desember 2018 Sjá grein. 0.4.5 

Opnunarstaður tilboða Háskólinn í Reykjavík Sjá grein. 0.4.4 

Gildistími tilboða 6 vikur frá opnun  Sjá grein. 0.4.7 

Frávikstilboð Ekki heimiluð Sjá grein. 0.4.3 

Upphaf verks Við töku tilboðs Sjá grein. 0.1.7 

Lokaskil verks Verkinu skal lokið að 
fullu 8 mars 2020 

Sjá grein. 0.1.4 

Verðlagsgrundvöllur Verðbætt skv. 
Byggingavísitölu á 6 
mánaða fresti frá 
opnunardegi tilboðs 
talið 

Sjá grein. 0.5.2 

Verktrygging  10% af 
samningsupphæð 

Sjá grein. 0.6.1 

Tafabætur 0,1 prómill Sjá grein. 0.5.4 
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0.1.3 Kröfur til bjóðenda 

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

tilboðum sínum, svo og annarra þeirra upplýsinga sem verkkaupi kann að óska eftir. 

Þess er krafist að bjóðendur uppfylli eftirfarandi skilyrði: 

Hæfni og reynsla 

• Bjóðandi skal geta sýnt fram á reynslu sína af verki sambærilegu að stærð, 

flækjustigi og stjórnunarhlutverki. Með sambærilegu verki að stærð er átt 

við tilboðsverk, unnið á síðastliðnum fimm árum, þar sem upphæð 

samnings var a.m.k 75% af tilboðsfjárhæð í þetta verk. Bjóðandi skal geta 

sýnt fram á að árleg velta af sambærilegum verkum að eðli síðustu fimm ár 

hafi að lágmarki verið sem nemur tilboðsfjárhæð bjóðanda í þetta verk. 

Upplýsingar um sambærilegt verkefni skal fylgja með í tilboði verktaka.  

• Bjóðandi skal sýna fram reynslu stjórnenda verkefnisins, af sambærilegu 

verkefni, síðustu fimm ár, að stærð, tæknilegu umfangi og unnið innan 

sambærilegs tímaramma, Einnig skal hann hafa reynslu og þekkingu á 

stjórnun undirverktaka. Upplýsingar um verkefni stjórnanda skal fylgja með 

í tilboði verktaka. 

• Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu 

stjórnendur hafa unnið gæðastjórnunarkerfið í að minnsta kosti tveimur 

verkum. 

• Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun. 

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

verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, 

lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðenda af verklegum 

framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 

bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 

bjóðanda.  
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Fjárhagsleg staða 

- Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal að lágmarki hafa 

verið sem nemur 100% af tilboði bjóðanda í þetta verk. Komi tilboð bjóðanda 

til álita við val á tilboðum skal bjóðandi vera við því búinn að leggja fram 

áritaða endurskoðaða ársreikninga þessu til staðfestingar. 

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

- Bjóðandi skal vera í skilum með lífeyrissjóðsiðngjöld starfsmanna sinna 

þegar hann skilar inn tilboði.  

- Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt sem nemur að lágmarki 5% af 

tilboðsfjárhæð hans. 

Ef ársreikningur bjóðenda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó 

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

endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um 

efnahaf bjóðanda, um eigið fé bjóðandans sé jákvætt sem þessu nemur á 

tilboðsdegi. 

Viðskiptasaga 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. 

Leiði sú könnun í ljós að fyrirtækið hafi orðið gjaldþrota eða komist í sambærilega 

aðstöðu síðastliðin fimm ár, verður bjóðanda vísað frá, enda eigi í hlut sama 

reksrareining, með sömu eða nær sömu eigendur, skyldmenni eða tengdafólk fyrri 

eigenda í sömu eða nær sömu atvinnustarfssemin á sama markaði en aðra 

kennitölu. 

Ástaður til útilokunar vegna persónulegra aðstæðna bjóðenda  

Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endalegum dómi fyrir eftirtalin afbrot skal 

útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli: 

a. Þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum 

b. Spilling 
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c. Svikasemi 

d. Hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfssemi 

e. Peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka 

f. Barnaþrælkun eða annars konar mansal 

Skylda til að útiloka bjóðenda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið 

sakfelldur með endanlegum dóm fyrir brot skv. 1.mgr. er í stjórn, 

framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til 

fyrirsvars, ákvarðanatöku eða yfirráða í því 

Bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum 

um greiðslu opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna 

gjalda og því hefur verið endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða 

stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í aðildarríki innan Evrópska 

efnahagssvæðisins. Verkkaupi áskilur sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í 

útboðinu við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum: 

a. Fyrirtæki hefur brotið gegn innlendum eða alþjóðlegum kröfum á sviði 

umhverfis- , félagsmála- og vinnuréttar sem kaupanda er unnt að sýna fram 

á. 

b. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það 

hefur fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í 

annarri sambærilegri stöðu. 

c. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað 

heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 

sambærilegri stöðu. 

d. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að 

sýna fram á 
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e. Fyrirtæki hefur gengið til samninga við önnur fyrirtæki í þeim tilgangi að 

raska samkeppni sem kaupanda er unnt að sýna fram á með nægilegum 

líkum. 

f. Hagsmunaárekstrar eru til staðar í innkaupaferli sem ekki er hægt að 

lagfæra með aðgerðum sem ganga skemur 

g. Fyrri aðkoma fyrirtækis á undirbúningsstigi, sbr. 46. gr. laga nr. 120/2016 

um opinber innkaup, er talin raska samkeppni og ekki er hægt að lagfæra 

það með aðgerðum sem ganga skemur. 

h. Verulegir eða viðvarandi annmarkar hafa verið á framkvæmd fyrirtækis á 

efnislegum kröfum samkvæmt fyrri opinberum samningum sem hafa leitt til 

riftunar á samningi, kröfu um skaðabætur eða annarra svipaðra viðurlaga. 

i. Fyrirtæki hefur veitt rangar upplýsingar, leynt upplýsingum eða getur ekki 

lagt fram viðhlítandi fylgiskjöl sem krafist er, sbr. 73. gr. laga um opinber 

innkaup, sem nauðsynlegar eru til að sannreyna að ekki séu til staðar 

útilokunarástæður eða að hæfisforsendur séu uppfylltar. 

j. Fyrirtæki hefur með óréttmætum hætti reynt að hafa áhrif á ákvörðunartöku 

kaupanda til að öðlast trúnaðarupplýsingar sem geta veitt því óréttmætt 

forskot í innkaupaferli eða hefur af gáleysi veitt villandi upplýsingar sem geta 

haft efnisleg áhrif á ákvarðanir varðandi útilokun, val eða samningsgerð. 

Nánar er kveðið á um útilokunarástæður og mat á þeim í 68. gr. í lögum 120/2016 

Í 74. gr. laga um opinber innkaup er tilgreint hvaða gögn teljast nægilegar sannanir 

fyrir því að framangreindar útilokunarástæður eigi ekki við og skal bjóðandi útvega 

þau sé þess óskað. Bjóðandi skal staðfesta að hann standist kröfur um persónulegt 

hæfi, sjá tilboðsblað. 
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0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Garðabær vinnur nú að byggingu leikskóla á Álftanesi nánar tiltekið Breiðumýri. Stærð 

byggingar er 1070.3 m2, stærð lóðar er 6711m2. Byggingin er steinsteypt klædd með 

MEG klæðningu og læstri klæðningu. Gluggar og hurðir í útveggi eru ál/tré, þak er flatt 

og gluggar í þaki eru úr áli. 

 

0.1.5 Kynningarfundur/Vettvangsskoðun 

Kynningarfundur verður haldin í húsnæði háskólans í Reykjavík dagana 29-30 

nóvember og verður hann haldinn með þeim bjóðendum sem þess óska. Þar munu 

framkvæmdaáform verksins verða kynnt, farið yfir meginatriði hönnunar og opnað fyrir 

fyrirspurnir. Fyrirspurnum sem fram koma á fundinum verður svarað skriflega með 

fundargerð sem verður hluti útboðsgagna. Bjóðendur eru ennfremur hvattir til þess að 

kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað. 

 

0.1.6 Verksamningur / áætlun  

Við töku tilboðs er komin á bindandi samningur milli aðila og í framhaldinu skal gengið 

frá skriflegum verksamningi. 

Varðandi samningstíma sjá grein „0.1.2 Útboðsyfirlit“. 

Verktaki skal gera verkáætlun skipt í helstu verkþætti. Verkáætlun verktaka skal liggja 

fyrir við gerð verksamnings aðila og verður fylgiskjal hans. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 

jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, 

miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum 

eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram 

ákveðnum tíma. 
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0.1.7 Framkvæmdatími 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla „0.1.2 Útboðsyfirlit“. 

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

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið 

fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

 

 

0.2 Upplýsingar um verkaupa og ráðgjafa 

 

0.2.1 Verkkaupi 

Garðabær, kt. Xxxxxx-xxxx 

Umsjónaraðili verkkaupa sbr. Það sem fram kemur í “0.1.2 útboðsyfirlit”. 

 

0.2.2 Ráðgjafar 

Hönnun: AMB hönnun, Birkiholt 12, 225 Garðabæ 

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi mun skipa fulltrúa til að annast samskipti við verktaka á samningstímanum. 

Hlutverk hans verður að hafa eftirlit með því, fyrir hönd verkkaupa, að verkefnið sé 

framkvæmt samkvæmt ákvæðum samnings.  

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 

efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 

eftirlitsaðilans. 
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0.3 Útboðsgögn – Lög – Reglugerðir – Staðlar 

 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna þessa verks teljast: 

• Skjal þetta 

• Kafli 1: Aðstaða og jarðvinna 

• Kafli 7: Frágangur utanhúss 

• Kafli 9: Aukaverk 

• Tilboðsskrá með samantektarblaði 

• Teikningar sbr. Teikningaskrá í kafla 0.11 

• Að auki gildir staðal ÍST 30:2012 “Almennir útboðs- og samningsskilmálar 

um verkframkvæmdir” að því marki sem við á og hann stangast ekki á við 

gögn verksins sem gilda þá umfram staðalinn. 
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0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 

hann verður var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og 

tilboðsfjárhæð, skal hann senda umsjónaaðila útboðs sbr. Grein “0.1.2 útboðsyfirlit”, 

skriflega fyrirspurn með tölvupóst áður en tilgreindur fyrirspurnafrestur rennur út. 

 

Fyrirspurn skal merkt  

 

“Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri, fyrirspurn vegna útboðs” 

 

Fyrirspurnir sem berast síðar en tilgreindur frestur verða ekki teknar til greina. Svarbréf 

verður sent innan frests sem tilgreindur er í grein „0.1.2 Útboðsyfirlit“ með tölvupósti 

til allra sem hafa sótt og skráð sig fyrir útboðsgögnum. 
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0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Verktaki ber ábyrgð á fjölföldun gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og að 

undirverktakar hans og aðrir samstarfsaðilar kynni sér öll samningsgögn. Geisladiskur 

sem verktaki fékk afhentan á tilboðsstigi er hluti samnings milli verktaka og verkkaupa, 

en á honum eru leiðbeinandi uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar 

og tilboðsskrár. 

Uppdrættir sem hafa verið afhentir eru fyrir tilboðsgerð eingöngu, verkkaupi mun gefa 

teikningar út að nýja við upphaf verks. Útgefin gögn verksins verða aðgengileg á 

rafrænu formi á verkefnavef í umsjá verkkaupa. 

Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd 

verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 

verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber 

verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, 

innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra 

uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og önnur kröfuskjöl 

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

reglugerða, staðla og annarra leiðbeininga sem eiga við um þessa framkvæmd. 

Um verkið gilda öll almenn lög og reglugerðir án þess að til þeirra sé vísað sérstaklega 

í gögnum þess. Að auki gilda sértækar reglur í því umfangi sem gögn verksins vísa til. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og önnur kröfuskjöl sem við eiga 

hverju sinni. 
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0.3 5 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012 og í 89. grein laga nr. 120/2016 

um opinber innkaup að því er varðar bann við gerviverktöku. 

Ef við á skal bjóðandi upplýsa hvaða hluta samnings hann hyggst láta þriðja aðila 

framkvæma sem undirverktaka og skulu þær upplýsingar liggja fyrir áður en 

samningur er undirritaður. Bjóðandi skal jafnframt upplýsa verkkaupa um hvaða 

undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis verkkaupa áður en undirverktaki 

hefur störf. 

Ef verktaki felur undirverktaka að taka að sér einstaka þætti breytast í engu skyldur 

verktaka gagnvart verkkaupa. Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum 

verksamningi verktaka og undirverktaka. 

 

Yfirlýsing sem verktaki þarf að undirgangast vegna undirverktöku: 

 

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er 

sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við 

gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á 

sviði vinnuverndar. 

Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll 

réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir 

að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að 

samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af 

verkkaupa, getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita 

dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 

upplýsingar skortir. 

Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar 
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0.4 Tilboð 

 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboða 

A Aðaltilboð 

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

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

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

þá í öðrum liðum. 

Bjóðendur skili inn tilboðsblaði studdu útfylltri tilboðsskrá sem fylgi á pappír. 

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita 

fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum greiðslulið gerð grein fyrir hvað hann innifelur. Allar 

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

sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. 

efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum 

(t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í 

einingarverð viðkomandi verkliða. 

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

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

manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 

sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

Tilboðsfjárhæð hvers greiðsluliðar er margfeldi magntölu og viðeigandi einingarverðs. 

Heildartilboðsupphæð er samanlögð upphæð allra greiðsluliða. 

Með útboðsgögnum þessum fylgir Excel skrá, sem inniheldur tilboðsskrá. Skrá þessi 

er ætluð til hagræðis fyrir bjóðendur við tilboðsgerðina. Verkkaupi ábyrgist ekki 

áreiðanleika skrárinnar og er bjóðendum bent á að bera innihald Excel skrárinnar og 
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tilboðsskrá í útboðsgögnum rækilega saman. Tilboðsskrá í útboðsgögnum gildir sé 

um misræmi að ræða. Bjóðandi skal ganga úr skugga um að tilboð hans sé rétt. 

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

hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

 

B Aukaverk 

 

Komi til auka- eða viðbótarverka á framkvæmdatímanum fer verkkaupi fram á að 

bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla sem gildi ef 

um aukaverk verður að ræða. Áætluð aukaverk skv. þessu reiknast sem hluti 

tilboðsfjárhæðar. 

 

C Frávikstilboð 

 

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

er í útboðsgögnunum. Af hverju? 

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

en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn 

óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. 

Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út 

viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 

gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 
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0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn undirrituðu tilboðsblaði og útfylltri tilboðsskrá með 

samantektarblaði á pappírsformi, sjá kafla „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“. 

Eftirfarandi gögn skulu einnig fylgja með tilboði. 

Almennar upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess: 

- Nafn, heimilisfang, kennitala og stofndagur. 

- Nöfn eigenda og stjórnarmanna. 

- Fjöldi starfsmanna og nöfn, menntun og reynsla lykilstarfsmanna. 

- Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda. 

- Yfirlit yfir helstu sambærileg verkefni, unnin á s.l. 5 árum, sem staðfesti hæfi 

bjóðanda og stjórnenda skv. 0.1.3. 

- Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

- Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með 

opinber gjöld. 

- Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með 

eigin lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna. 

- Staðfesting frá verktaka um að hann uppfylli kröfur um persónulegt hæfi, 

sbr. gr. 0.12.3. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem málið varðar.  

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn með tilboðum sínum, umbeðnum 

gögnum. Geri þeir það ekki, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað 

frá. Farið verður með allar upplýsingar frá þátttakendum sem trúnaðarmál. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboð skal sett fram samkvæmt meðfylgjandi tilboðsblaði. Tilboð skal vera dagsett 

og undirritað af bjóðanda. Því skal skilað í lokuðum umslagi auðkennt: 
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Garðabær 

Leikskólin Holtakot við Breiðumýri 

Tilboð 

Nafn bjóðanda: _______________ 

Tilboðum og umbeðnum fylgigögnum skal skilað á íslensku. 

 

0.4.4 Afhending tilboða 

Tilboðum skal skila á tilgreindan opnunarstað tilboða sbr. Kafla „0.1.2 Útboðsyfirlit“  

Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi merkt „Tilboð, Leikskólinn Holtakot við 

Breiðumýri“ ásamt nafni verktakafyrirtækis. 

 

0.4.5 Opnun tilboða og skilafrestur 

Tilboð ásamt umbeðnum upplýsingum skulu berast verkkaupa eigi síðar en á 

tilgreindum opnunartíma tilboða, sbr. kafla „0.1.2 Útboðsyfirlit“, þar sem þau verða 

opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda, sem þess óska. Tilboð sem berast eftir uppgefinn 

opnunartíma verða ekki opnuð. 

Við opnun verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildartilboðsupphæð. 
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0.4.6 Meðferð og mat tilboða 

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

viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir 

bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim 

magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 

framkvæma. 

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

bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki 

fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að 

líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist 

innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 

fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 

annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 

bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 

væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi áskilur til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum 

0.4.7 Frekari upplýsingar á síðari stigum  

Þegar mat á gildi tilboða liggur fyrir, áskilur verkkaupi sér rétt til að óska eftirfarandi 

upplýsinga frá þeim aðilum sem skiluðu inn gildum tilboðum: 

- Endurskoðuðum og árituðum ársreikningum síðustu þriggja ára. 

- Yfirlýsingu frá aðalviðskiptabanka um skilvísi í viðskiptum. 

- Aðrar upplýsingar sem málið varða að mati verkkaupa 

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Tilboðum aðila sem eru í vanskilum með opinber gjöld og lögboðin iðgjöld í lífeyrissjóði 

teljast ekki gild og verður vísað frá sbr. kafla „0.1.3 Kröfur til bjóðenda“. 
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0.4.8 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Gildistími tilboða eru 6 vikur. Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur 

bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 6 vikur frá opnun tilboða. 

0.4.9 val á samningsaðila 

Verkkaupi áskilur sér þann rétt að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna öllum skv ÍST 

30 gr. 2.7.2.. Til að koma til álita við mat tilboðs skal bjóðandi uppfylla allar kröfur sbr. 

það sem fram kemur í kafla „0.1.3 Kröfur til bjóðenda“. 

Eftirfarandi atriði verða höfð til hliðsjónar við mat á tilboðum og í því sambandi horft til 

fylgigagna með innsendu tilboði verktaka. Sé það mat verkkaupa að verktaki sé ekki 

fær um að uppfylla samningsskyldur með hliðsjón af gögnum útboðs skal hann gera 

grein fyrir því með skýrum rökstuðningi. 

- Geta til að leysa verkefnið af hólmi með vísan til reynslu stjórnenda og 

tækjakosts verktaka. 

- Reynsla af sambærilegum verkum 

- Gæðastjórnunarkerfi, virkt innra eftirlit 

- Verð sbr. Tilboðsblað 

Þeir bjóðendur sem þess óska geta fengið tilboð sín ásamt fylgigögnum endursend 

þegar niðurstaða útboðs liggur fyrir. Óski bjóðandi ekki eftir að fá gögn sín endursend 

innan þriggja mánaða frá því að niðurstaða útboðs liggur fyrir, áskilur verkkaupi sér 

rétt til að farga þeim. 

0.4.10 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

 

 

 



Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri    Útboðs- og   
  samningsskilmálar 

  

18 
 

0.4.11 Réttarúrræði bjóðenda, yfirvari um óvirkni og bótaskyldu 

Í XI. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup er fjallað um kæruleið og kærunefnd 

útboðsmála. Þar kemur m.a. fram í 1. mgr. 106 gr.: „Kæra skal borin skriflega undir 

kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um 

þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. 

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

framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar 

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

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

gr. skal miða upphaf frests við birtingu þeirra tilkynninga sem þar greinir, enda hafi 

þær að geyma tilskildar upplýsingar. 

2. Þegar höfð er uppi krafa um óvirkni samnings sem gerður hefur verið án 

undanfarandi útboðsauglýsingar skal miða upphaf frests við eftirfarandi birtingu 

tilkynningar um gerð samningsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, enda 

komi þar fram rökstuðningur ákvörðunar kaupanda um að auglýsa ekki innkaup. 

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að 

(varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma 

fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og 

rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt 

lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.“ 

Bjóðandi er hvattur til að kynna sér frekar úrræði laga nr. 120/2016. 

Kaupandi sem stendur að útboðinu telur að framkvæmd þess sé lögmæt en komist 

kærunefnd útboðsmála eða dómstólar að annarri niðurstöðu skulu bótakröfur 

takmarkaðar við vangildisbætur þannig að verkkaupi sé einungis skylt að greiða bætur 

sem nemi kostnaði við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboði. Gengur bjóðandi að 

þeim skilmálum um leið og tilboð hans er samþykkt. 

 

 



Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri    Útboðs- og   
  samningsskilmálar 

  

19 
 

0.5 Greiðslur – Verðlagsgrundvöllur 

 

0.5.1 Framlag verkkaupa 

Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

1. Byggingaleyfisgjald 

2. Gatnagerðagjald 

3. Holræsagjald 

4. Heimæðagjöld veitufyrirtækja 

5. Mælingagjald 

6. Úttektargjald 

7. Skipulagsgjald 

8. Brunabótamatsgjald 

9. Uppdrættir og útboðsgögn 

10. Eftirlit verkkaupa 

11. Kostnaður vegna byggingastjóra 

Verkkaupi leggur ekkert efni og enga aðra vinnu til verksins. 
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0.5.2 Verð og verðbreytingar 

Tilboð skulu innihalda allan kostnað og gjöld sem hljótast af framkvæmd verksins, 

hverju nafni sem þau nefnast. Samningsfjárhæðir eru með virðisaukaskatti. 

Tilboðsfjárhæðir miða við opnunardag tilboðs og taka breytingum í takt við breytingu 

byggingarvísitölu á tilgreindum mánaða fresti sbr. það sem fram kemur í kafla „0.1.2 

Útboðsyfirlit“ 

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

viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir 

bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim 

magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 

framkvæma. 

0.5.3 Breytingar á verkinu (Viðbótaverk – aukaverk – hagræðingartillögur) 

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

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

taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 

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

kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 

skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar- 

verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli- 

göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 

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 skv. 

lið B í kafla 0.4.1. 
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Verkkaupi vekur sérstaka athygli á grein 3.6.3 í ÍST 30:2012 og hvetur verktaka til að 

gera tillögur að breyttri hönnun leiði hún til lækkunar kostnaðar og styttingar verktíma 

án þess að gæðum verksins sé raskað. 

0.5.4 Tafabætur 

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

Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 

verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 

verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 

kafla “0.1.2 Útboðsyfirlit”. 

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

og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. 

grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 Greiðslur og magntölur 

Greiðslur fara fram mánaðarlega eftir því sem verki miðar áfram. 

Um hver mánaðamót skal gera úttekt á stöðu verksins sem umsjónarmaður verkkaupa 

og verktaki undirrita. Verktaki útbýr reikning í kjölfarið í samræmi við stöðu verks og 

afhendir umsjónarmanni verkkaupa til yfirferðar, sem skal lokið innan 10 daga. 

Verkkaupi skal inna greiðslu af hendi innan 10 daga frá samþykkt umsjónarmanns á 

reikningi. 

Reikningar með fylgiskjölum skulu ætíð sýna, hve miklum hluta verks er lokið. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af verktaka að viðstöddum fulltrúa 

verkkaupa. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 

hvenær mæling til uppgjörs er fyrirhuguð. 
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0.5.6 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í 

einstökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi 

magnaukning meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við 

viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með 

óbreyttu móti. 

Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 

samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 

verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett 

fram kröfur um breytingar á einingaverðum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði 

til þess að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en 

heildar-samningsupphæð. 

Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. 

Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða 

minnki eða jafnvel falli brott. 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 

,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 

er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 

tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal 

innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins 

og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 
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0.6 Ábyrgðir – Tryggingar – Ágreiningsmál 

 

0.6.1 Ábyrgð og tryggingar 

Verktaki ber ábyrgð á verkefninu og framkvæmd þess, þar með töldum verkum 

undirverktaka og auk þess tjóni er verkkaupi eða þriðji aðili kann að verða fyrir við 

framkvæmd þess. 

Verktaki skal kaupa allar skyldutryggingar sem lög og reglugerðir kveða á um. 

Ennfremur skal verktaki að lágmarki kaupa eftirtaldar tryggingar: 

Ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þriðji aðili kann að verða fyrir vegna starfsemi 

verktaka og vinnu starfsmanna hans. 

Verktaki skal kaupa allar tryggingar vegna starfsmanna sinna í samræmi við ákvæði laga 

og kjarasamninga. 

Verktaki skal sjá til þess að undirverktakar hans kaupi tryggingar með sama hætti ef þeir 

sinna tilgreindum verkþáttum. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum tryggingarskírteinum og greiðslukvittunum 

fyrir iðgjöld, verði þess óskað. 

0.6.2 Verktryggingar 

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

verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 

skv. grein 3.5 í ÍST 30.  

Verktrygging er hlutfallstala samningsupphæðar sbr. það sem tilgreint er í kafla 0.1.2 af 

samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda en lækkar þá í 4% af 

samningsfjárhæð. Þannig stendur hún næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar 

verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 

tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá 
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því að verklokaúttekt fór fram og verkkaupi tók við verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram 

sérstaka tryggingu vegna verksins. 

 

0.6.3 Skuldaskeyting – undirverktakar 

Verktaka er óheimil, án samþykkis verkkaupa, að fela öðrum aðila að ganga inn í eða 

taka við skyldum í sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef verktaki felur undirverktaka að taka 

að sér einstaka þætti skal tilkynna það verkkaupa og breytast í engu skyldur verktaka 

gagnvart verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum  

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

verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður 

bundinn af tilboði sínu. 

Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa 

um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður 

en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á 

samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni 

kostnaðar. 

Semja skal eins fljótt og unnt er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af 

framansögðu. 

0.6.5 Samskipti á samningstíma 

Við upphaf verkefnis verða gerðar skriflegar reglur um hvernig samningsvöktun og 

samningsstjórnun verður háttað af hendi verkkaupa og þær afhentar verktaka. 

Verkkaupa er heimilt að óska eftir breytingum á verkefninu og skulu aðilar semja 

sérstaklega um breytingar og greiðslur vegna þeirra áður en þær koma til framkvæmda. 

Á sama hátt er verktaka heimilt að óska breytinga, svo fremi að þær hafi engin áhrif á 

starfsemi verkkaupa. 

Samningur um breytingar, ný verkefni eða niðurfellingu verkefna skal vera skriflegur og 

undirritaður af samningsaðilum. 
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0.6.6 Gæðastjórnun 

Við verkefnið skal beita skilgreindu gæðastjórnunarkerfi sem verkkaupi samþykkir, 

byggðu á staðlinum ISO 9001 eða tilsvarandi.  

Verktaki skal vera með virkt innra eftirlit á verktíma. Það skal vera kerfisbundið, skipulagt 

og skjalfært og öll stjórnun og skipting ábyrgðar skilgreind. 

Skráð skal hverjir fari með stjórnun, hvaða þættir heyri undir hvern, hver hafi 

ákvörðunarvald og hver beri ábyrgð á hverju. 

Verktaki skal tryggja að öll aðföng til verkefnisins uppfylli settar kröfur. Skal það gert með 

kerfisbundnum hætti og niðurstöður skráðar. 

Í greinargerð með tilboði leggja fram lýsingu á gæðastjórnunarkerfi sem unnið er 

eftir og dæmi um eftirlitsáætlun. 

0.6.7 Vanefndir og uppsögn 

Verktaki skal í einu og öllu rækja samningsskyldur sínar í samræmi við ákvæði útboðs- 

og samningsgagna. Vanefni hann þær, er verkkaupa heimilt að fella niður greiðslur eða 

beita öðrum lögformlegum vanefndaúrræðum. 

Verði verkkaupi fyrir tjóni af völdum vanefnda verktaka er verktaki að fullu ábyrgur fyrir 

bótum vegna þessa samkvæmt ákvæðum skaðabótalaga. 

Leiti verktaki nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða sé úrskurðaður gjaldþrota, eða er 

andlag árangurslauss fjárnáms getur verkkaupi án frekari fyrirvara sagt samningi upp. 

Verði um ítrekaðar eða stórfelldar vanefndir af hálfu verktaka að ræða getur verkkaupi rift 

samningi í samræmi við almennar reglur. 

0.6.8 Framsal réttinda 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt útboði þessu nema 

með samþykki verkkaupa. 
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0.6.9 Atvinnuleyfi og -réttindi 

Þátttakendur í útboðinu eru ábyrgir fyrir því að allir starfsmenn þeirra hafi atvinnuleyfi sem 

tryggi þeim rétt til að vinna að verkefninu. 

Þegar unnin eru störf sem krefjast sérstakra réttinda ber verktaka að sjá til þess að þeir 

starfsmenn sem vinna þau störf hafi tilskilin réttindi. 

0.6.10 Ágreiningsmál 

Ágreiningsmálum sem kunna að rísa út af verkefni því sem útboð þetta nær til, má vísa 

til Héraðsdóms Reykjavíkur að undangenginni tilraun til sáttamiðlunar. 

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila 

vísa málinu til gerðardóms Verkfræðingafélags Íslands til fullnaðarúrskurðar. 

0.7 Vinnustaður 

 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki skal koma sinni vinnuaðstöðu fyrir innan lóðar Gerplustrætis 14 sem unnið verður 

á. Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru 

bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 

Vinnusvæðið afmarkast af framkvæmdamörkum og lóðarmörkum. Óheimilt er að raska 

landi utan vinnusvæðis nema brýna nauðsyn beri til og þá aðeins í samráði við eftirlit. Í 

slíkum tilfellum skal gera fyrirfram áætlun um frágang viðkomandi svæðis og slíkur 

kostnaður á hendi verktaka. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.6 

Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.5. 

0.7.2 Aðkoma annarra verktaka 

Verktaki skal því gera ráð fyrir að hleypa öðrum verktökum til vinnu á verkstað. Áður en 

það er gert lætur eftirlitsaðili verkkaupa fara fram áfangúttekt á þeim svæðum sem hefja 

á vinnu á og verktakar skilgreina sín á milli ábyrgðir og vinnureglur. 

Sérstaklega skal hugað að samræmingu öryggisáætlunar vinnustaðarins. 



Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri    Útboðs- og   
  samningsskilmálar 

  

27 
 

0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

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

allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir 

uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 

sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki 

fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á 

vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

Verktaki skal fylgja íslenskum lögum og reglum um hreinlætisaðstöðu, hollustuhætti og 

mengunarvarnir 

Verktaki skal halda vinnusvæði hreinu og flokka og farga úrgangi í samræmi við lög nr 

55/2003. Allur kostnaður við flokkun, brottflutning og förgun sorps skal innifalin í tilboði. 

0.7.5 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 

sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki 

fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á 

vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30 

Verktaki skal fylgja íslenskum lögum og reglum um hreinlætisaðstöðu, hollustuhætti og 

mengunarvarnir 

Verktaki skal halda vinnusvæði hreinu og flokka og farga úrgangi í samræmi við lög nr 

55/2003. Allur kostnaður við flokkun, brottflutning og förgun sorps skal innifalin í tilboði. 
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0.7.6 Öryggi á vinnustað 

Verktaki skal í upphafi verks gera öryggisáætlun- og heilbrigðisáætlun fyrir verkefnið og 

ber ábyrgð á að kynna hana fyrir öllum starfsmönnum sem að verkinu koma, þ.m.t. 

undirverktakar og starfsmenn þeirra. Verktaki skal uppfæra öryggisáætlun eftir þörfum á 

verktíma. 

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

umsjónarmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 

hefjast ber verktaka að leggja fyrir umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 

nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 

varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins 

ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð 

eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum 

vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu- stofnunum skal fylgt 

í hvívetna. 

Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirrituð öryggis- og 

heilbrigðisáætlun verktaka lögð fram. 

Eftirfarandi kröfur eru lágmarkskröfur sem verktaki skal fylgja til viðbótar við gildandi lög 

og reglugerðir: 

- Notkun persónuhlífa skal a.m.k. vera öryggishjálmur, öryggisskór og 

sýnileikafatnaður. Starfsmenn verktaka skulu hafa aðgengi að öðrum 

búnaði eftir þörfum, s.s. öryggisgleraugum, andlitshlífum, hönskum og 

fallvarnarbúnaði. 

- Þegar unnið er í hæð yfir 2m, skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að draga 

úr fallhættu með viðurkenndum hætti. 
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- Afmarka skal vinnusvæði (ef við á) samkvæmt bæklingi vegargerðarinnar 

„merking vinnusvæða“ frá 2017 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Reglur_um_vinnusvmerk_12_utg

/$fil 

e/Reglur%20um%20vinnusv%C3%A6%C3%B0amerkingar%2012.%20%

C3% BAtg%C3%A1fa%20febr%C3%BAar%202017.pdf 

- Stafi hætta af einstökum framkvæmdastöðum skal merkja þá sérstaklega. 

0.7.7 Lagnir og strengir í jörðu 

Á hluta lóðar eru lagnir frá því að bráðabirgðakennslustofum var komið þar fyrir og hafðar 

í notkun um nokkurt skeið. Ekki er vitað um aðrar lagnir á lóðinni sem útilokar þó ekki að 

þær séu til staðar. 

Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nánari upplýsinga hjá þeim 

veitufyrirtækjum sem geta átt lagnir í jörðu og afla sér graftarleyfis. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varkárni við vinnu í grennd við lagnir, og skal í einu og öllu fara 

eftir þeim ákvæðum, sem um þær gilda. Sérstaklega skal bent á að þurfi að grafa undan 

lögnum á einhverjum stöðum skal tryggja að þær verði ekki fyrir hnjaski meðan á því 

stendur. 

Verkkaupi mun ekki greiða sérstaklega fyrir tafir og truflanir vegna lagna, né meðhöndlun 

og færslu umfram það sem greitt er sérstaklega samkvæmt sérverklýsingu verkkaupa. 

Allur aukakostnaður vegna þessa skal innifalinn í einingarverðum tilboðs. 

Verktaki er ábyrgur fyrir öllum skemmdum á strengjum, rörum og örðum búnaði sem 

hljótast af verkframkvæmd hans. 
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0.8 Frágangur og gæði verks 

 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

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

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með 

fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila 

verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

Verktaki skal einnig gera ráð fyrir að mæta á tilfallandi samræmingarfundi og mögulega 

rýnifundi með hönnuðum. 

0.8.2 Gæði verksins 

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

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

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

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem 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 staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 

verklýsingu 

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

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

efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært 

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

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

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

samkvæmt þeirri verkmöppu. 
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0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 

framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað 

efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram 

upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. 

Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur 

ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 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 

Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar tilheyrandi verkinu sem liggja til 

grundvallar þeim verkþáttum sem unnir skulu. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki 

skal verktaki útvega sér. Allar hönnunarhæðir eru í hæðarkerfi Vegagerðarinnar. 

Verktaki skal sjálfur pikka út þau hnit og hæðir sem henta við útsetningu fyrir byggingunni. 

Slík vinna skal innifalin í viðeigandi greiðsluliðum. 

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 

verklýsingu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 

ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 

kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 

Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 
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0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það 

tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn 

af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við 

eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð við 

eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu. 

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og 

skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í 

verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað 

áður en notkun á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, 

greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

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. 

 

0.8.7 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.7 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 

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

að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki 

greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er 

verulega ábótavant. Ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili 

tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án 

þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 
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Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við 

á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, 

skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði 

sem lagfæra þarf. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

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

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. 

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

- Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

- Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 

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

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

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

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

eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, 

og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er 

fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

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

gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

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

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer verkkaupi með 

hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í grein 4.7 í byggingarreglugerð. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar 

hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki 

annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum 

samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 

rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9. Verktrygging – dæmi 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Garðabæ sem verkkaupa greiðslu á 

allt að 

Kr. (upphæð í tölustöfum) 

Kr. ( upphæð í bókstöfum) 

sem tryggingu fyrir því, að 

 (nafn verktaka) kt: (xxxxxx-xxxx) 

inni í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið 

 (nafnið á verkinu) 

skv. útboðsgögnum og verksamningi. 

 

Verktrygging þessi er 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og 

skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 

samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi 

verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi. 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu 

leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, 

sem fram koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur 

orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram 

innan 14 daga frá því að hennar er krafist. 
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0.10 Verksamningur, dæmi 
Dæmi um verksamning frá Samtökum Iðnaðarins sem tekur á helstu samningsatriðum 

kaupenda og seljenda. Samningurinn er uppkast sem aðlaga þarf og staðfæra hverju 

sinni 

1. gr. 

Við undirritaðir:  ______________________________ Kennitala: __________________ 

Heimilisfang: ___________________________________________________________  

Hér eftir nefndur verkkaupi og ___________________ Kennitala: _________________ 

Heimilisfang: ______________________________ hér eftir nefndur verktaki gerum 

með okkur eftirfarandi VERKSAMNING. 

 

2. gr. 

Verktaki tekur að sér að : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Verkið skal unnið með viðurkenndum efnum og í samræmi við góðar hefðir, gildandi lög 

og reglugerðir á hverjum tíma 
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3. gr.  

Eftirfarandi gögn eru hluti af samningnum: 

1. Útboðsgögn og verklýsing dags: ____________ 

2. Teikningar _____________________________ 

3. Tilboð verktaka dags. ____________________ ásamt útfylltri tilboðsskrá. 

4. Íslenskur staðall, ÍST 30:2012 (fæst hjá staðlaráði). 

5. Framlögð verkáætlun. 

4. gr. 

Verkkaupi tilnefnir eftirlitsaðila og ræður byggingarstjóra meðan á verkinu stendur. 

5. gr.  

Fyrir verkið greiðir verkkaupi verktaka kr. ________________________________ 

Innifalið í samningsverðinu er: 

Allur efniskostnaður, kostnaður við vinnu, vélar, áhöld, vinnuaðstöðu, tryggingar, 

flutninga, o.s.frv. svo og öll þau lög og samningsbundin gjöld sem leiða af því að hafa 

menn og tæki í vinnu og selja efni og vinnu, þ.m.t. virðisaukaskatt. 

6. gr.  

Verktaki getur lagt fram reikninga fyrir verkið á _____________ vikna fresti. Samþykki 

verkkaupi/eftirlitsmaður reikninga verða þeir greiddir innan __________ vikna frá 

framlagningu. 
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7. gr. 

Til tryggingar því að verktaki standi við skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, er 

fyrirliggjandi verktrygging (framkvæmdatrygging) útgefin af ________________ að 

upphæð kr. ______________ sem samsvarar 10% af samningsfjárhæð. Í 

tryggingarskjalinu eru greind nánari skilyrði þess að verkkaupi getur leyst tryggingarféð 

til sín. 

Verktrygging stendur óhreyfð þar til lokaúttekt hefur farið fram og verktaki telst hafa 

fullnægt skyldum sínum samkvæmt samningi þessum.og lækkar þá um 60% að fenginni 

heimild verkkaupa. 

Eftirstandandi 40% af verktryggingu er haldið þar til að ábyrgðarúttekt hefur farið fram. 

8. gr. 

Verktaki skal vinna þau breytinga- og/eða aukaverk sem verkkaupi/eftirlitsmaður óskar 

eftir, enda sé verktaka það mögulegt vegna annarra verka sem hann kann að hafa tekið 

að sér. Verkkaupi skal greiða verktaka allan kostnað sem af þessum breytinga- og/eða 

aukaverkum leiðir. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 

kröfugerð og samningar. 

Með breytinga- og / eða aukaverkum er átt við verkliði sem ekki eru tilgreindir í 

magntöluskrá. 

Ef ófyrirséðar breytingar verða á verkinu, s.s. breytingar á magntölum, skal verktaki 

tafarlaust tilkynna verkkaupa / eftirlitsmanni um þær breytingar. 

Verkfundir skulu haldnir á _________ daga / vikna fresti. Verkfundi skulu sitja einn 

fulltrúi verkkaupa,einn frá verktaka og eftirlitsmaður. 
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9. gr.  

Verktaki skuldbindur sig til að hefja verkið ___________ og ljúka því eigi síðar en 

___________ Dragist verklok fram yfir tilsettan tíma, af ástæðum sem varða verktakann 

er verkkaupa heimilt að krefjast dagsekta sem nema kr. __________ fyrir hvern 

almanaksdag sem verkið dregst umfram umsamin verklok. Á verkstað skal verktaki rita 

dagbók í þríriti þar sem skráð er framvinda og atriði sem geta haft áhrif á framvindu og 

gæði. Verkkaupi skal minnst vikulega fá afhend afrit eða samantekt úr dagbókinni í 

formi vikuskýrslu. 

10. gr.  

Verktaki skal vera ábyrgðartryggður fyrir því tjóni sem hann eða starfsmenn hans kunna 

að valda verkkaupa eða öðrum meðan á verkinu stendur og getur verkkaupi óskað eftir 

upplýsingum um trygginguna. 

         11 gr. 

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvorn 

samningsaðila. Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir héraðsdómi  
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     12 gr. 

Annað sem aðilar vilja taka fram: 

______________________________________________________________________ 

 

 

     Staður __________________ Dags. _____________ 

Verktaki: 

_____________________________ 

_____________________________ 

Verkkaupi: 

____________________________ 

Vitundarvottar að réttri dagsetningu og undirskriftum aðila.  

_______________________________ kt. ____________________________ 

_______________________________ kt. ____________________________ 
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0.11 Teikningaskrá 
Frá AMB hönnun: 

Aðaluppdrættir 

Nr. Heiti Mkv Blaðastærð Útgáfudagur 

1.01.01 Afstöðumynd 1:500 A1 14.11.2018 

1.02.01 Grunnmynd 1:100 A1 14.11.2018 

1.03.01 Sneiðingar 1:100 A1 14.11.2018 

1.04.01 Útlit 1:100 A1 14.11.2018 

1.05.01 Lóðauppdráttur 1:200 A1 14.11.2018 

1.06.01 Skráningatafla  A1 14.11.2018 

 

Vinnuteikningar 

Nr Heiti Mkv Blaðastærð Útgáfudagur 

2.01.00 Almennar skýringar  A1 4.12.2018 

2.01.01 Grunnmynd a 1:50 A1 14.11.2018 

2.01.02 Grunnmynd b 1:50 A1 14.11.2018 

2.01.03 Grunnmynd c 1:50 A1 14.11.2018 

2.01.04 Grunnmynd þak a 1:50 A1 14.11.2018 

2.01.05 Grunnmynd þak b 1:50 A1 14.11.2018 

2.01.06 Grunnmynd þak c 1:50 A1 14.11.2018 

2.02.01 Sneiðingar A-A, B-B 1:50 A1 14.11.2018 

2.02.02 Sneiðingar C-C 1:50 A1 14.11.2018 

2.03.01 Útlit 1:100 A1 14.11.2018 

2.04.01 Steypumál a 1:50 A1 14.11.2018 

2.04.02 Steypumál b 1:50 A1 14.11.2018 

2.05.01 Vinnustaðateikning 1:200 A1 14.11.2018 

     
Hlutateikningar     
Nr Heiti Mkv Blaðastærð Útgáfudagur 

3.01.01 Glugga og 
hurðateikning a 

1:20 A1 14.11.2018 

3.01.02 Glugga og 
hurðateikning b 

1:20 A1 14.11.2018 

3.02.01 Innréttingar 1:20 A1 14.11.2018 

3.03.01 Veggjagerðir 1:5 A1 14.11.2018 

     
Deiliteikningar     
Nr Heiti Mkv Blaðastærð Útgáfudagur 

4.01.01 Deili 1-2 1:5 A1 14.11.2018 

4.01.02 Deili 3 1:5 A1 14.11.2018 

4.01.03 Deili 4-8 1:5 A1 14.11.2018 

4.01.04 Deili 9-13 1:5 A1 14.11.2018 

4.01.05 Deili 14-16 1:5 A1 14.11.2018 
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0.12 Tilboðsblað 
 

0.12.1 verðtilboð og fylgiskjöl 
Undirritaður hefur kynnt sér rækilega útboðslýsingu og gögn verksins „Leikskólinn 

Holtakot við Breiðumýri, nýbygging. Hús og lóð.“ og gerir eftirfarandi tilboð í samræmi við 

þau byggt á meðfylgjandi útfylltri tilboðsskrá og samantektarblaði. 

 

Tilboðsupphæð kr. (ritað með tölustöfum): ____________________________________ 

Tilboðsupphæð kr. (ritað með bókstöfum): ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

01 Jarðvinna: Kr.  

02 Burðavirki:  Kr.  

03 Lagnir:  Kr.  

04 Raforkuvirki:  Kr.  

05 Frágangur innanhúss:  Kr.  

07 Frágangur utanhúss: Kr.  

08 Frágangur lóða og umhverfis: Kr.  

09 Aukaverk: Kr.  

   

Heildartilboð samtals Kr.  

 

Upplýsingar um bjóðendur og undirskrift: 

Nafn bjóðanda  

Kennitala  

Heimilisfang  

Tengiliður varðandi tilboð  

Sími  

Tölvupóstfang  

Staður og dag. Tilboðs  

Undirskrift bjóðanda  
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0.12.2 Yfirlýsing vegna undirverktöku 
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem 

starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi 

kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði 

vinnuverndar. 

Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi 

og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann 

getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur 

séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa, getur verkkaupi 

rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af 

samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. 

Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

Undirskrift bjóðanda  
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0.12.3 Hæfisyfirlýsing bjóðanda 
Með undirritun sinni staðfestir bjóðandi að neðangreint persónulegt hæfi hans sé 

uppfyllt: 

Ástæður til útilokunar vegna persónulegra aðstæðna bjóðanda 

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

útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli: 

- Þátttöku í skipulögðum glæðasamtökum 

- Spilling 

- Sviksemi 

- Hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi 

- Peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka 

- Barnaþrælkun eða annars konar mansal 

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

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

framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til 

fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í því. 

Bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum 

um greiðslu opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna 

gjalda og því hefur verið endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða 

stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í aðildarríki innan Evrópska 

efnahagssvæðisins. Verkkaupi áskilur sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í 

útboðinu við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum: 

- Fyrirtæki hefur brotið gegn innlendum eða alþjóðlegum kröfum á sviði 

umhverfis-, félagsmála- og vinnuréttar sem kaupanda er unnt að sýna fram 

á. 
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- Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það 

hefur fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í 

annarri sambærilegri stöðu. 

- Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað 

heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 

sambærilegri stöðu. 

- Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að 

sýna fram á. 

- Fyrirtæki hefur gengið til samninga við önnur fyrirtæki í þeim tilgangi að 

raska samkeppni sem kaupanda er unnt að sýna fram á með nægilegum 

líkum. 

- Hagsmunaárekstrar eru til staðar í innkaupaferli sem ekki er hægt að 

lagfæra með aðgerðum sem ganga skemur. 

- Fyrri aðkoma fyrirtækis á undirbúningsstigi, sbr. 46. gr. laga nr. 120/2016 

um opinber innkaup, er talin raska samkeppni og ekki er hægt að lagfæra 

það með aðgerðum sem ganga skemur. 

- Verulegir eða viðvarandi annmarkar hafa verið á framkvæmd fyrirtækis á 

efnislegum kröfum samkvæmt fyrri opinberum samningum sem hafa leitt til 

riftunar á samningi, kröfu um skaðabætur eða annarra svipaðra viðurlaga. 

- Fyrirtæki hefur veitt rangar upplýsingar, leynt upplýsingum eða getur ekki 

lagt fram viðhlítandi fylgiskjöl sem krafist er, sbr. 73. gr. laga um opinber 

innkaup, sem nauðsynlegar eru til að sannreyna að ekki séu til staðar 

útilokunarástæður eða að hæfisforsendur séu uppfylltar. 

- Fyrirtæki hefur með óréttmætum hætti reynt að hafa áhrif á ákvörðunartöku 

kaupanda til að öðlast trúnaðarupplýsingar sem geta veitt því óréttmætt 

forskot í innkaupaferli eða hefur af gáleysi veitt villandi upplýsingar sem geta 

haft efnisleg áhrif á ákvarðanir varðandi útilokun, val eða samningsgerð. 
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Nánar er kveðið á um útilokunarástæður og mat á þeim í 68. laga 120/2016 

Í 74. gr. laga um opinber innkaup er tilgreint hvaða gögn teljast nægilegar sannanir 

fyrir því að framangreindar útilokunarástæður eigi ekki við og skal bjóðandi útvega 

þau sé þess óskað. Bjóðandi skal staðfesta að hann standist kröfur um persónulegt 

hæfi, sjá tilboðsblað. 

 

 

Undirskrift bjóðanda  
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0.12.4 Tilboðsskrá 
Tilboði þessu fylgir útfyllt tilboðsskrá sem byggir á einingaverðum og útreikningi á 

heildarkostnaði einstakra greiðsluliða og samantektarblaði fyrir alla kafla verksins sbr, 

skiptingu verklýsingar í meginkafla. 
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1. Aðstaða og jarðvinna 
 

1.01 Aðstaða 
 

V.01.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 
 

Almennt 

Verktaki skal koma með aðstöðu fyrir starfsmenn, verkfæri og efni. Verktaki skal 

sjá um rekstur vinnusvæðis og sjá til þess að farið er eftir kröfum vinnueftirlist, 

lögreglu og öllum þeim sem við kemur málið. Verktaki skal sjá til þess að 

vinnusvæði sé merkt. Verktaki skal útvegga palla og krana ásamt öðru sem hann 

hyggst notast við við framkvæmd verksins. Verktaki skal ganga frá vinnusvæði eftir 

sig í verklok bæði innanhúss og utanhúss. 

 

Uppsetning aðstöðu 

Verktaki skal sjá um að útvega og koma upp þeirri aðstöðu sem hann þarf til 

verksins. Vinnustæði þarf að vera afmarkað með byggingagirðingu. Verktaki skal í 

samráði við verkkaupa staðsetja svæði fyrir geymslu á efni og tækjum innan 

girðingar. Öll umferð, aðstöðusköpun, geymsla hvort sem er á efni eða tækjum er 

því óheimilt utan vinnusvæðis. Til þess að tryggja öryggi starfsmanna skal verktaki 

haga vinnusvæði þannig að öruggt sé að ganga um það og skal koma upp lýsingu 

á því svæði sem skortur á lýsingu getur valdið hættu. Verktaki tekur við svæðinu í 

núverandi ásigkomulagi, sem honum ber að kynna sér. Svæðið er Leikskólalóðinn 

við Breiðumýra á Álftanesi. 
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Rekstur vinnusvæðis. 

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

þar að lútandi. Gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til verksins fellur 

undir rekstur henna rog notkun á hans kostnað. Verktaka er óheimilt að hafa efni, 

tæki eða búnað utan girðingar að lokum vinnudegi. Verktaki skal annas tog kosta 

allar öryggisráðstafanir á svæðinu og hafa um það samráð við umsjónarmann 

verkkaupa, heilbrigðis- og vinnueftirlits, lögreglu og aðra þá er málinu varðar. Hluti 

af rekstri vinnusvæðis er að hreinsa reglulega til, þar sem unnið er á hverjum tíma 

og halda skipulega utan um byggingaefni og efnisafgana. Farið er fram á að 

verktaki dreifi ekki jarðefnum á nærliggjandi vegi eða lóðir frá verkstað. Verktaki 

skal einnig hreinsa reglulega öll óhreinindi af hans völdum af nálægum vegum. 

 

Merkingar 

Verktaki skal merkja vinnusvæðið með upplýsingarskilti (1,5x2,0 m að stærð) við 

innkomu inná vinnusvæði.  

 

Kranar og pallar 

Verktaki skal útvega krana, palla eða aðra vinnuaðstöðu sem verktaki hyggst nota 

á verktíma. 

 

Frágangur í verklok 

Í verklok skal fjarlægja byggingagirðingu, vinnuskála, krana og annan búnað 

verktaka. Verktaki skal einnig fjarlægja allt rusl af vinnusvæði í verklok og þrífa eftir 

sig innan húss og utan. 

 

Magntölur og einingaverð 

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt og skal allt innifalið er að rekstri 

vinnusvæðis og vinnubúða lýtur, þar á meðal viðhald á byggingargirðingu, pallar, 

kranar og frágangur í verklok 

Greitt er fyrir þennan verkþátt í samræmi við framvindu verks. 
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1.2 Jarðvinna 
 

Almennt 

Verksvið jarðvinnu nær til graftar, landmótunar og fyllingar. Jarðvinna vegna veita 

er fógin í því að grafa skurði fyrir fráveitulagnir og rafstrengi að mannvirkinu og í 

götu/bílastæði. Í skurðinna skal verktaki leggja fráveitulagnir og rafstrengi og fylla 

í skurði, sanda undir, meðfram og yfir lagnir og leggja aðvörunarborða og 

strenghlífar. Einnig skal grafa fyrir situlögnum 
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V.01.2.1 Gröftur  

Almennt 

Fulltrúi verkkaupa og verktaka skulu mæla upp landið sameiginlega áður en gröftur 

hefst skal verktaki afhenda eftirlitsmanni verkkaupa úrvinnslu mælinganna sem 

hann skal sanreyna og staðfesta.  

Verktaki skal ekki hefja gröft nema að fengnu leyfi eftirlitsmanna verkkaupa. 

Verktaki skal ávallt kynna sér legu lagna, ídráttarröra og kapla á svæðinu sem 

grafið verður áður en gröftur hefst. 

Gæta skal varfærni við uppúrtekt. Eftirlitsmaður verkkaupa mun segja til um hvað 

teljist burðarhæfur jarðvegur vegna framkvæmdarinnar. Gæta skal að ákvæðum 

um losun efnis og úrgangsefna. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum 

sem geta verið hættulegar mönnum eða skepnum eða valfið skemmdum á verkinu, 

efnum eða tækjum. 

Gerða skal ráð fyrir að jarðvegur sem grafinn er verði að hluta til nýttur innan 

framkvæmdasvæðisins.  

Gröftur í skurðum  

Grama skal fyrir fráveitu niður á burðarhæfan botn a.m.k 200 mm niðurfyrir 

uppgefin kóta á lögnum og 50 mm niður fyrir botn ídráttarröra fyrir stengi. 

Umsjónamaður verkkaupa mun meðta hvaða jarðlög eru burðarhæf. 

Gröftur fyrir undirstöðum bygginga. 

Verktaki skal grafa fyrir undirstöðum bygginga, girðinga niður á ákveðið dýpi eins 

og sýnt er á teikningum. Gæta skal að jarðefni sem ekki teljast frostþolin skal að 

lágmarki grafa niður á 1,2m dýpi miðað við hæð endalegs yfirborðs á staðnum. 

Verktaki skal ganga frá uppgröfnu efni á svæðinu í samræmi við teikningar. Öllu 

umfram efni skal verktaki keyra burtu á tipp til losunar. Uppgrafið burðarhæft efni 

má verktaki nýta til fyllingar í samráði við umsjónamann verkkaupa. Mold og annað 

jarðvegsefni skal nýta til fyllingar yfir lagnir eða fláa. 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af uppgröfnu efni innan greiðslumarka milli 

óhreyfðs yfirborðs og botns útgraftar samkvæmt mælingu. Einingaverð verkliðsins 

skal fela í sér uppmokstur, flutning efnis innan svæðis, losun á tipp og jöfnun. Í 

einingaverðinu skal innifela alla vinnu, tæki og annað sem þarf til þess að fullgera 

verkliðinn. 
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V.01.2.2 Fylling 

Almennt 

Verktaki skal ekki hefja fyllingu fyrr en eftirlitsmaður verkkaupa hefur reynt og 

samþykkt undirlag sem fylla skal á og það hefur verið yfirborðsmælt til síðari 

ákvörðunar á magni fyllingar. Fylling í skurði yfir lagnir , ídráttarrör og strengi skal 

ekki leggja fyrr en rétt lega lagnanna hefur verið staðfest, þær prófaðar og 

samþykktar af eftirlitsmanni verkkaupa. 

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Þar er 

sérstaklega vísað til grúsarfyllingar umhverfis rör. Verktaki skal leggja fram 

komakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í vafatilefnum skal athuga hvort 

eftirfarandi kröfur séu uppfylltar. 

 D15 efra lag / D50 neðra lag < 5 

 D50 efta lag / D50 neðra lag < 25 

 D15 efra lag / D15 neðra lag > 5 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónamann 

verkkaupa, leggja til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, á 

sérstakrar greiðslu. 

Fyllingarefni má ekki vera samfrosið í köggla. 

Burðarhæf fylling undir byggingum  

Verktaki skal fylla með burðar-/þjöppunarhæfri fyllingu undir byggingu og í önnu 

svæði  

Fylling fjær endanlegu yfirborði en 1200 mm skal vera burðar-/þjöppunarhæf en 

þarf ekki að vera frostþolin. Fylling sem er nær endalegu yfirborði en 1200mm skal 

vera frostþolinn burðar- og þjöppunarhæf. 

Stærsti stein fyllingaefnis má ekki vera stærri en 100mm í þvermál. Ef meira en 

3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02mm skal athuga frostþenslu efnisins 

sérstaklega. Meira en 50% þyngdar skal vera yfir 4,75 mm 

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni 

sem þjappa skal. Fylling telst nægjanlega þjöppuð þegar þurr rúmþyngd efnisins 

er hærri en rumþyngd sem tilsvarar 98& af hæstu rúmþyngd við Modified Provtor 

þjöppunarprófi. Í þeim tilvikum sem proctorprófið bendir til þess að þjöppun efnisins 

sé háð rakainnihaldi þess skal nota niðurstöður þess til að ákvarða við hvaða 

rakastig skuli þjappa fyllinguna. Fylling skal þá þjöppuð við rakastig = W opt +/- 1% 

þar sem Wopt er það rakastig sem gefur hæsta þurra rúmþyngd í Modified Proctor 

Þegar jöfnun og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en 20mm á 

yfirborði hennar og því sem sýnt er á teikningum. 
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Verktaki skal í viðurvist umsjónamanns verkkaupa taka sýni af því efni er hann 

hyggst nota og láta rannsaka það á sinn kostnað hjá viðurkenndum 

rannsóknaraðila. Verktaka er óheimilt að hefja fyllingarvinnu með burðarhæfu efni 

fyrr en kornastærðarferlar hafa verið samþykktir af umsjónamanni verkkaupa. Í 

upphaf verks skal verktaki leggja fram 3 kornastærðaferla fyrir burðarhæfar 

fyllingar. Kornastærðaferlar skulu ekki vera eldri en 3 mánaða gamlir. Á verktíma 

skal verktaki ennfremur leggja fram eina nýja rannsókn fyrir hverja 5000 m3 

Burðarhæf fylling undir malbikuð svæði 

Þegar jöfnun og þjöppun fyllinga er lokið má ekki muna meiru en 20mm á yfirborði 

hennar frá þvi sem teikning seigir. Í efstu 1200mm fyllingar má aðeins nota 

frostþolið þjöppunarhæft efni. 

Um fyllingarefni, frágang og þjöppun gilda annars allar sömu kröfur og lýst er fyrir 

mannvirki hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af fyllingu. Magn er mælt sem fast rúmmál innan 

greiðslumarka milli fyrirskrifaðs yfirborðs og burðarhæfs jarðvegs, samkvæmt 

mælingu. Einingarverð fyrir burðarhæfa fyllingu skal fela í sér allan kostnað við 

efni, flutninga, útjöfnun, þjöppun, efnispróf og annað sem þarf til að fullgera þennan 

verklið. 
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V.01.2.3 Söndun 

Skilgreining söndun/ að sanda: niðurlögn og meðhöndlun fyllingarefnis umhverfis 

lagnir og stengi er kallað söndun og talað er um að sanda á staðalsniðum og í 

þessari verklýsningu. Þetta hugtak er notað óháð efniseiginleikum þess 

fyllingarefnis sem unnið er með hverju sinni. 

Verktaki skal sanda umhverfis lagnir og stengi. 

Söndun umhverfis rör þarf að uppfylla allar kröfur í kaflanum hér að framan um 
burðarhæfa fyllingu. Auk þess skal nota efni með kornastærð 0,6-20 mm og skal 
hlutfall 
steina stærri en 16 mm skal vera ≤ 10 %. 
Eftir að skurðbotn hefur verið jafnaður í hæð ca. 200 mm undir neðri brún lagnar 
samkvæmt teikningum, skal þjappa skurðbotninn með 250 kg víbrósleða, 4 
umferðir. Síðan. skal verktaki fylla og jafna með sandi og þjappa hann í rétta hæð 
undir lögnina þannig að hún liggi þvingunarlaust á sandlaginu. 
 
Þegar gengið hefur verið frá fráveitulögn í skurði, skal fylla með 300 mm sandlagi 
yfir efri brún hennar og þjappa á samsvarandi hátt og lýst er hér að ofan. Gæta 
skal þess að hreinsa upp alla steina og grús, sem kann að hafa hrunið í skurðinn 
áður en fyllt er yfir pípur með sandi. 
 
Ofan á söndun skal fylla í hæð við skurðbakka, með burðarhæfri fyllingu eða með 
uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu), samkvæmt teikningum. 
 
Sé um plastefni að ræða gildir auk þess eftirfarandi: 
 
Fyllingarefni umhverfis plastlagnir skal vera núið efni, harpað, með 
hámarkskornastærð 8 mm fyrir fráveitulagnir að þvermáli frá 150 mm til 350 mm 
og hámarkskornastærð 32 mm fyrir lagnir að nafnmáli 400 mm eða stærri. 
 
Fyllingarefni umhverfis rör í skurðum skal auk þess uppfylla kröfur framleiðanda 

röranna. 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af söndun. Magn er mælt sem fast rúmmál inna 

greiðslumarka milli fyrirskrifaðs yfirborðs söndunar og skurðbotns, samkvæmt 

teikningum. Einingaverð skal fela í sér allan kostnað við efni, flutninga, útjöfnun, 

þjöppun, efnisprófanir og annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 
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V.01.2.4 Drenmöl  

Verktaki skal fylla með drenmöl í kringum situlagnir og drenbarka í grjótsvelgjum 

og á öðrum stöðum skv. Teikningum. Leggja skal 500mm þykkt lag undir litulagnir 

og 200mm til hliða og yfir, samtals 700mm. Efnið þarf ekki að þjappa. 

Efnið skal vera „drenmöl“ með 8-25mm kornastærð. Nota skal rúnað efni. Heimilt 

er að nota þvegna ármöl með svipaða kornastærð. Verktaki skal útvega efnið og 

er það háð samþykkt eftirlitsmanns verkkaupa 

Magntölur og einingarverð 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) drenmalar. Einingaverð skal fela í sér allan 

kostnað sem þarf til að fullgera verkliðinn m.a. námugjald, flutning, jöfnun 

drenmalar í gryfju, meðfram og yfir situlögn. 

 

V.01.2.5 Jarðvegsdúkur 

Verktaki skal setja jarðvegsdúk skv. Teikningum, m.a. yfir situlögn. Nota skal dúk 

sem er a.m.k. 130 g/m2. Skörun á köntum skal vera a.m.k. 400mm 

Verktaki skal slétta yfirborð sem leggja þarf dúk á og gæta þess að dúkur rifni ekki 

við útlögn. 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir fermeter (m2) sem jarðvegsdúkur er lagður á samkvæmt teikningu. 

Innifalið í verkliðnum er jöfnun botns, jöfnunarlag, allt efni og frágangur dúks þ.m.t. 

skörun dúks. 

 

V.01.2.6 Þjöppunarpróf  

Verktaki skal framkvæma þjöppunarpróf á fyllingum í samræmi við ákvörðum 

eftirlitsmanns verkkaupa. Kröfur þjöppunar er lýst í verklýsingu V.1.2.2. Standist 

þjöppunarpróf ekki kröfur skal verktaki þjappa fyllingu þar til kröfur eru uppfylltar 

Magntölur og einingaverð 

Mælieining fyrir þjöppunarpróf er stk. Greitt er fast verð fyrir hvert próf sem verktaki 

framkvæmir og sýnir fram á að þjöppunarkröfur séu uppfylltar. Próf sem sýna 

ófullnægjandi þjöppun er ekki greitt fyrir. Einingaverð skal fela í sér allan kostnað 

við efni, búnað, flutninga, próf og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið 
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7. Frágangur utanhúss 
 

7.0 Almennt 
  

 Umfang verksins: 

Þessum lið tilheyrir allt efni og vinna við fullnaðarfrágang á leikskólanum Holtakot 
við Breiðumýri að utan eftir því sem við á samkvæmt hveri verklýsingu yfir sig. 
helstu verkþættir eru frágangur útveggja, glugga og þaks. 

 

Sýnishorn: 

Þegar búið er að ganga til samninga og áður en verk er hafið skal verktaki leggja 
fram sýnishorn og tæknilegar upplýsingar af öllum efnum, sem hann hyggst nota 
ásamt vottorðum frá viðurkenndum stofnunum um eiginleika og gæði, telji 
verkkaupi ástæðu til, sjá ÍST 30 gr. 3.7 

 

Teikningar og máltaka o.fl. 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðaluppdrætti og vinnuteikningar. 
Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. Öll 
ónefnd mál eru millimetrar (mm). Öll mál skal athuga á staðnum. Verktaki skal strax 
við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um að hann 
skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Ef 
verktaki verður var við mistæmi milli teikningar, verklýsinga og tilboðsskráar skal 
hann tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa þegar í stað. Vanti á teikningar atriði 
sem verklýsing tekur fram um, skal farið eftir verklýsingu. Hins vegar skulu 
teikningar ráða þar sem skortur er á lýsingu. Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns um 
öll vafaatriði. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykkt 
eftirlitsmanns.  

 

Verkskilyrði: 

Verktaki skal ganga snyrtilega um og forðast að valda óþarfa óþægindum við 
framkvæmd verksins. 
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Framkvæmd verks: 

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. Allt efni, vinna og frágangur skal 
vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. Umhirða á 
byggingastað skal ávallt vera góð og verktaki skal fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsmanns þar að lútandi.  

 

Efnisgeymsla og meðgerð efna á vinnustað: 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða 
meðferð þeirra kann að valda á eignum verkkaupa eða nágranna. Öll efni skal 
geyma á öruggu undirlagi. Þess skal vandlega gætt að raki og óhreinindi komist 
ekki að efni sem geta valdið skemmdum.  

 

Magntölur og einingarverð: 

Verktaki skal gera ráð fyrir því í tilboði sínu að allir vinnupallar, kranar, vinnulyftur, 
stigar o.þ.f. þ.e. allt efni, leiga og öll vinna við uppsetningu og rekstur þessara hluta 
á verktímanum og niðurtekt þeirra í verklok, sé innifalinn í einingarverðum 
viðkomandi tilboðsliða, þ.e. þessir liðir eru ekki magnteknir sérstaklega. Allar 
magntölur eru nettó einingar þ.e.a.s. öll op eru dregin frá, þök mæld innan við 
þakkanta o.s.frv. 

 

Verklýsingar:  

Verklýsingar eru birtar í réttri röð m.v. uppstillingu í tilboðsskrá sem er meðfylgjandi 
útboðsgögnum. 
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7.1 Múrverk 
 

V.07.1.0 Almennt 
 

Alla vinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum eftir því sem 
við á, skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu 
áður en verk hefst. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga 
skal hann tilkynna það til eftirlitsaðila verkkaupa. Verktaki má enga breytingar taka 
á verkinu nema með samþykki eftirlitsaðila verkkaupa.  

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og með 
samþykkt verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 
vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 

 

V.07.1.1 Sökkuleinangrun 
 

 Verk þetta tekur til einangrunar á sökkla. 

 Undirbúningur: 

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

Einangrun: 

Á sökkla að utan og innan skal einangra með 50mm sökkulplötum 135kg/m3. 
Einangrun skal vera samfelld frá veggeinangrun og skal ná niður að neðri brún 
sökkuls að utan og samfelld frá neðribrún botnplötu einangrunar að neðri brún 
sökkuls. Einangrunina skal heillíma á múr eða dýfla með þar til gerðum 
plastdýflum. Þess skal vandlega gætt að hvergi verði holrúm undir plötum 

Sjá teikningu 4.01.04, Deili 13 ásamt sneiðingum teikningu 2.02.01 og 2.02.02 

 

Magntölur og einingarverð: 

Magn er nettó m2. Magn er mælt af teikningum sem nettó flötur einangrunar sem 
lagður er á veggi. Í einingarverði skal innifalið allt efni og vinna til að fullgera 
þennan verkþátt. Magntölur eru áætlaðar og miðaðar við einangrað verði niður að 
neðri brún sökkuls. 
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7.2 Trésmíði 
 

V.07.2.0 Almennt 
 

Alla vinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum eftir því sem 
við á. Skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu 
áður en verk hefst. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga 
skal hann tilkynna það til eftirlitsaðila verkkaupa. Verktaki má enga breytingar gera 
á verkinu nema með samþykki eftirlitsaðila verkkaupa.  

Verkliði þessa skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og 
reglugerðir. Allur viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gangvarinn eftir 
því sem við á ef annað er ekki tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll 
mál á staðnum. Þar sem timbur eða járn festingar koma að steyptum veggjum skal 
ætíð setja asfaltpappa á milli. Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar 
eða ryðfríar, eftir því sem fram kemur í verklýsingum.  

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og með 
samþykkt verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 
vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
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V.07.2.1 Læst klæðning (ÚV-01) á ál undirkerfi (Loftræst útveggjaklæðning, burðagrind, 
einangrun) 
 

 Almennt 

Klæða skal hluta útveggja hússins með læstri klæðningu. Klæðninginn skal vera 
0,7mm þykkt Zinkklæðning. Klæðningin skal standast allar kröfur skv. 
Byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. Allt efni og uppsetning 
skal vera skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum 
framleiðanda og verkkaupa. Verktaki skal, áður en vinna við klæðningu hefst, skila 
inn til eftirlitsaðila hönnunarblaði frá seljanda/framleiðanda klæðningakerfisins.  

 

Burðagrind undir klæðningu úr áli. 

Ganga skal frá veggfestingum úr áli á útveggi og lóðréttum leiðurum, úr áli á 
veggfestingar. Veggfestingar skulu vera stækkanlegar í a.m.k. 185mm. 
Veggfestingar skulu vera vinklar, 60/60/140 og leiðaraprófílar skulu vera úr 
standard-kerfi, 60/40 (L vinklar). Séu veggir ósléttir skal nota stærri vinkla þar sem 
þess er þörf, því tryggja skal loftrými á milli klæðningar og einangrunar verði aldrei 
minna en 20mm. Bil milli veggfestinga, lárétt og lóðrétt skal vera skv. 
Séruppdráttum. Festa skal vinkla í vegg með 8x80mm galvanhúðuðum múrboltum 
og skal slíta allar festingar frá steinveggjum með því að setja tjörupappa milli steins 
og festinga. Þar sem ekki þykir nást nægjanlegt hald í steinsteypu fyrir múrbolta 
skal innlíma boltann með Urethanþesnlulími. Boltagöt í veggfestingum skulu vera 
með fóðringu. Uppsetning og frágangur leiðara skal að öðru leyti vera samkvæmt 
forskriftum frá framleiðanda og skulu allar skrúfur, boltar og festingar vera frá sama 
framleiðanda og álkerfið. Skilyrðalaust skal setja músavörn neðst við klæðningar 
fleti og/eða annarstaðar þar sem við á. Sérstaklega er vakin athygli á að burðagrind 
er úttektarskyld og skilyrðalaust skal kalla til úttektarmann byggingafulltrúa áður en 
grind er klædd. Er þetta á ábyrgð byggingastjóra verksins, sem verktaki skal einnig 
útvega. Öll vinna byggingastjóra skal vera innifalin í einingarverði klæðningar. 

 

Einangrun.  

Ganga skal frá 150 mm steinullareinangrun (veggjaplata) utan á klædda fleti, 
rúmþyngd 80kg/m3. Festa skal einangrun í vegg með plastdýflum þannig að 
einangrunin liggi alls staðar þétt að útvegg og geti alls ekki verpst út í loftbil. Setja 
skal a.m.k. fimm stk. plastdýflur í hverja einangrunarplötu sem er 600x1200mm, 
eða eftir nánari fyrirmælum eftirlitsaðila. Ekki er heimilt að nota afskurð og afganga 
til einangrunar flata. Einangrunarplötur skulu vera heilar á milli leiðara.  
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Hefluð borðaklæðning og vindpappi  

Klæða skal utaná ál leiðarakerfi með heflaðari borðaklæðningu 25x145mm. 
Borðaklæðningin skal vera eldvarin (PFC COROFIL ABLATIVE COATING eða 
sambærilegt). Festa skal borðaklæðningu við álleiðara með heitgalvanhúðuðum 
skrúfum. Notkun rafgalvanhúðaðra skrúfa er í öllum tilvikum óheimilt til notkunar. 
Yfir borðaklæðningu skal leggja 0,2 mm eldavarnar þakpappa (frameshieald eða 
sambærilegt)  

 

Læst klæðning 

Ganga skal frá 0,7 mm læstri zink klæðningu á borðaklæðningu með földum 
festingum þannig engin göt eru gerð á zinkið. Zink plötur skulu læsast saman með 
tvöfaldri læsingu. Gluggakanta, vatnsbretti og horn eru einnig úr læstri klæðningu 
og læsast við veggjaklæðningu.  

Sjá nánar á teikningu 3.03.01 ÚV01 og deiliteikningum 4.01.01, 4.01.02, 4.01.03, 
4.01.04, Deilum 1,3,4,5,8,9 og 12  

 

Magntala og einingaverð: 

Magntala er fermeter (m2) og miðast við fullfrágengið yfirborðsflatamál þeirra flata 
sem eiga að klæðast, mælt þvert yfir veggfleti (lárétt og lóðrétt) samkvæmt 
teikningu að frádregnum öllum opum (glugga og hurðaopum). Kantar, vatnsbretti, 
músanet, gluggaáfellur, hatta o.þ.h. skulu innifalin í einingaverði (m2 verði) og 
magn takast og/eða reiknast því ekki á neinn hátt sérstaklega til greiðslu. 
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V.7.2.2 MEG klæðning (ÚV-02) á ál-undirkerfi (loftræst útveggjaklæðning, burðagrind, 
einangrun, klæðning.) 
 

Almennt 

Klæða skal hluta útveggja hússins með MEG harðplastplötum. Klæðningin skal 
vera 10 mm í litnum Magnolia 1813. Klæðningin skal standast allar kröfur skv. 
Byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. Allt efni og uppsetning 
skal vera skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum 
framleiðanda og verkkaupa. Verktaki skal, áður en vinna við klæðningu hefst, skila 
inn til eftirlitsaðila hönnunarblaði frá seljanda/framleiðanda klæðningakerfisins.  

 

Burðagrind undir klæðningu úr áli. 

Ganga skal frá veggfestingum úr áli á útveggi og lóðréttum leiðurum, úr áli á 
veggfestingar. Veggfestingar skulu vera stækkanlegar í a.m.k. 185mm. 
Veggfestingar skulu vera vinklar, 60/60/140 og leiðaraprófílar skulu vera úr 
standard-kerfi, 60/40 (L vinklar). Séu veggir ósléttir skal nota stærri vinkla þar sem 
þess er þörf, því tryggja skal loftrými á milli klæðningar og einangrunar verði aldrei 
minna en 20mm. Bil milli veggfestinga, lárétt og lóðrétt skal vera skv. 
Séruppdráttum. Festa skal vinkla í vegg með 8x80mm galvanhúðuðum múrboltum 
og skal slíta allar festingar frá steinveggjum með því að setja tjörupappa milli steins 
og festinga. Þar sem ekki þykir nást nægjanlegt hald í steinsteypu fyrir múrbolta 
skal innlíma boltann með Urethanþesnlulími. Boltagöt í veggfestingum skulu vera 
með fóðringu. Uppsetning og frágangur leiðara skal að öðru leyti vera samkvæmt 
forskriftum frá framleiðanda og skulu allar skrúfur, boltar og festingar vera frá sama 
framleiðanda og álkerfið. Skilyrðalaust skal setja músavörn neðst við klæðningar 
fleti og/eða annarstaðar þar sem við á. Sérstaklega er vakin athygli á að burðagrind 
er úttektarskyld og skilyrðalaust skal kalla til úttektarmann byggingafulltrúa áður en 
grind er klædd. Er þetta á ábyrgð byggingastjóra verksins, sem verktaki skal einnig 
útvega. Öll vinna byggingastjóra skal vera innifalin í einingarverði klæðningar. 

Einangrun.  

Ganga skal frá 150 mm steinullareinangrun (veggjaplata) utan á klædda fleti, 
rúmþyngd 80kg/m3. Festa skal einangrun í vegg með plastdýflum þannig að 
einangrunin liggji alls staðar þétt að útvegg og geti alls ekki verpst út í loftbil. Setja 
skal a.m.k. fimm stk. plastdýflur í hverja einangrunarplötu sem er 600x1200mm, 
eða eftir nánari fyrirmælum eftirlitsaðila. Ekki er heimilt að nota afskurð og afganga 
til einangrunar flata. Einangrunarplötur skulu vera heilar á milli leiðara.  

 

 

Klæðning útveggja MEG (veðurkápa) 
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Klæða skal með 10 mm MEG plötum. Litur skal vera Magnolia 1813. Plöturnar 
skulu ávallt vera settar upp með þennslubili á milli plata. Þetta bil ræðst af stærð 
plötunar hverju sinni. Plöturnar skal setja upp með þar til gerðum plasthálsum og 
hettum eða nota skrúfur með pönnuhaus. Aldrei má nota undirzinkað (UZ9 skrúfur 
þar sem þær hefta þensluþörf plötunnar. 

 

Sjá teikningu 3.03.01 ÚV02 og deiliteikningar 4.01.01, 4.01.03 og 4.01.04, deili 
2,6,7,8,10 og 11 

 

Magntala og einingaverð: 

Magntala er fermeter (m²) og miðast við fullfrágengið yfirborðsflatamál þeirra flata 
sem eiga að klæðast, mælt þvert yfir veggfleti (lárétt og lóðrétt) samkvæmt 
teikningu að frádregnum öllum opum. Kantar, vatnsbretti, músanet, gluggaáfellur, 
hatta o.þ.h. skulu innifalin í einingaverði (m2 verði) og magn takast og/eða reiknast 
því ekki á neinn hátt sérstaklega til greiðslu. 

 

V.07.2.3 Niðurfallsrör  
 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakniðurföllum innfyrir 
útveggjaklæðningu í samræmi við magntöluskrá og teikningar. Nota skal 
heitgalvaniseruð rör með polyester húð. Skulu þau fest með þar til gerðum 
festingum með hæfilegu millibili þannig rör séu tryggilega fest við steypta útveggi 
með rústfríum skrúfum.  

 

Sjá teikningu 4.01.01, Deili 1 og 2 

 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er lengdarmeter(mtr) af fullfrágengnu niðurfallsröri. Einingaverð skal 
innihalda alla vinnu og allt það efni sem nauðsýnlegt er til að fullgera þennan 
verkþátt og tengja hann við niðurfallsbrunna og frárennsliskerfi 
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7.3. Þak 
 

V.07.1.0 Almennt 
 

Um er að ræða frágang þaks þakbrunna og áfellu yfir þakkant við leikskólann 
Holtakot við Breiðumýri. Ein þakgerð er á húsinu en þakið stallast upp í tvær 
þakeiningar. Þökin eru flöt með asfalt pappa. Verktaki skal sjá um einangrun flats 
þaks, niðurföll, lögn þakdúks og fylgihluta samkvæmt teikningum hönnuða og 
verklýsingum. Þakefni skal vera af þeirri gerð sem segir til um á teikningum, 
magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð 
og fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir.  

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsaðila 
varðandi öll vafamál 

 

V.07.3.1 Tjörupappi á steinsteypta plötu 
 

Liður þessi felur í sér að leggja tjörupappa á steypt þak undir einangrun í samræmi 
við magnskrá og teikningar. Pappinn skal vera af viðurkenndri gerð. Öll vinna við 
frágang pappans skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum sem hlotið hafa 
viðurkenningu framleiðanda pappans. Öll samskeyti á pappa skal sjóða saman 
með eld þannig hann myndi órofa heild yfir allan flötinn og útfyrir brúnir. Hreinsa 
skal allar nibbur og sópa flötinn vandlega áður en vinna hefst við lögnina. Yfirborð 
steypu skal vera slétt. Mishæðir skulu jafnaðar með múrílögn eða slípiskífu. Tjarga 
skal yfir flötin áður en pappi er lagður niður til þess að binda óhreinindi sem en 
gætu verið á yfirborði niður og setja skal hornlista í allar kverkar.  

Sjá teikningu 4.01.01, 4.01.02 Deili 1,2 og 3 

Magntölur og einingarverð 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af teikningum. Í einingaverði skal 
vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 
og flutningur ásamt frágang á brúnum, kverkum og þakköntum þó það sé ekki 
magntekið. 
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V.07.3.2 Einangrun ofan á steypta plötu. 
 

Verk þetta felur í sér að leggja þrýstiplasteinangrun 1x100mm og 1x150mm ásamt 
1x 30mm steinullareinagrun sem efsta lag. Sniðskera þarf einangrun til að ná 
vatnshalla sem má ekki vera minni en 1:40. Einangrun skal vera þétt lögð saman 
þannig að hvergi myndist holrými. 

Sjá teikningu 4.01.01 og 4.01.02, Deili 1,2 og 3 

Magntölur og einingarverð 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af teikningum. Í einingaverði skal 
vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar 
og flutningur ásamt umframmagni vegna afskurðar og skemmda o.s.frv.  

 

V.07.3.3 Þakpappi á einangrun 
 

Tvöfald lag af þakpappa skal leggja ofaná einangrun. Þakpappinn skal lagður upp 
á hliðarveggi og uppá kant. Setja skal hornlista í allar kverkar. Tryggja skal að 
allstaðar sé nægilegur halli að þakbrunnum. Við frágang á þakpappa skal fara eftir 
leiðbeiningum og tilmælum framleiðanda pappans. Það gildir einnig um frágang á 
köntum, þakbrunnum og lofttúðum og öðru sem hefur áhrif á frágang pappans. 
Þakpappinn skal vera gerður fyrir óloftræsta uppbyggingu á þaki með þakhalla 
1:40. Eftir að þakpappi hefur verið lagður skal gæta þess að pappi verði ekki fyrir 
hnjaski. Ekki má vera nein óþarfa umferð um þakið né vinna nema sérstakar 
ráðstafanir séu gerðar til þess að verja pappann. 

Sjá teikningar 4.01.01 og 4.01.2, Deili 1,2 og 3 

 

Magntölur og einingarverð 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af teikningum. Í einingaverði skal 
vera innifalin allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og 
flutningur ásamt umframmagni vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv.  
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V.07.3.4 Steinullareinangrun inn á þakkanti.  
 

Einangrun við kanta skal vera 25mm steinullareinangrun veggplata 80kg/m3. 
Einangrun skal festa með plastdýflum eða límt. Þrýsta skal plötum þétt saman á 
samskeytum og að köntum. Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar 
sem hún skerst í sundur þannig að hvergi myndist bil á milli einangrunar og 
aðliggjandi flata. Ef bil myndast skal fylla það með steinullareinangrun,  

Sjá teikningar 4.01.01 og 4.01.2, Deili 1,2 og 3 

 

Magntölur og einingarverð.  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum(m²) mælt af teikningu. Í einingarverði skal 
vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og 
flutningur ásamt umframmagni vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv.  

 

V.07.3.5 Þakbrunnar 
 

Koma skal fyrir þakbrunnum á flatt þak rétt við þakkant sbr. teiknigu hönnuða. 
Þakbrunnar skulu vera af viðurkenndri og vottaðri gerð. Öll vinna við frágang 
þakbrunna skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum. Þakbrunnar skulu hafa 
pappaháls sem hægt er að sjóða við þakpappa. Þakbrunnar skulu tengjast þétt í 
niðurfallsstofn 75mm rör. Setja skal þakbrunna eins og yfirlitsuppdráttur um 
niðurföll segir.  

Sjá teikningar 4.01.01 Deili 1 og 2 

 

Magntölur og einingarverð.  

Greitt verður fyrir fjölda þakbrunna í stykkjum(stk). Innifalið í einingaverði skal vera 
öll vinna og efni til verksins þ.m.t. fyllingar í útrak með steinull, tenging við 
niðurfallsstofn og sérsmíðaðan og ísettan gatahólk. Frágangur og vinna við 
þéttingu þakpappa við þakbrunn fylgir þakfrágangi. 
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V.07.3.6 Yfirfallsrör með rist 
 

Á þaki skal koma fyrir yfirfallsrörum. Rör skal sett í gegnum steyptan vegg ofan við 
niðurfallsrör líkt og sýnir á teikningu hönnuðar. Setja skal rist í op yfirfallsröra 
beggja vegna veggs og skal rist sem snýr út máluð í sama lit og veggur 

Sjá teikningar 4.01.01 Deili 1 og 2 

 

Magntölur og einingaverð. 

Greitt er fyrir fjölda yfirfallsröra í stykkjum(stk). Innifalið í einingaverði skal vera öll 
vinna og efni til verksins  

 

V.07.3.7 Malafarg á þak 
 

Ofan á þakpappa skal leggja grófa núna völusteina með kornastærð 40-80mm, 
þykkt á lagi sé ca. 100mm. Völusteinar skulu hreinir og lausir við óhreinindi. 

Sjá teikningar 4.01.01 og 4.01.2, Deili 1,2 og 3 

 

Magntölur og einingaverð: 

Magn er nettó fermeter (m²) af uppsettu og frágengnu lagi af völusteinum. 
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V.07.3.8 Flasning á þakkant 
 

Þakkanta skal klæða af með 2mm álflasningum í lit RAL7031 samkvæmt 
teikningum arkitekta.. Flasningu skal afrétta og festa að framanverðu á lóðrétt 
undirkerfi klæðningar. Festa skal vinkla úr 3mm áli niður á steypta veggi c/c 
600mm með 5mm múrboltum, gæta skal að því að bora ekki of nálægt brún. 
Einangra skal ofan á vegg með 25mm steinullareinangrun 80kg/m3. Flasningu skal 
afrétta og festa tryggilega í vinkla og í undirkerfi. Á öllum samskeytum flasninga 
skal vera undirlegg úr sama efni og flasning,undirlegg sé hnoðað saman með 
álhnoðum. Bil á samskeytum flasninga sé 10mm. Skrúfur til að festa flasningu sé 
séu sjálfborandi skrúfum úr ryðfríu stáli (austenitic stainless steel) með skinnu og 
epdm þéttingu. Milli flasningar og klæðningar sé millilegg úr neopren eða 
nylonskinna. 
 
Sjá teikningar 4.01.01 og 4.01.2, Deili 1,2 og 3 

 
Magntölur og einingaverð: 
 
Magn er mælt í lengdarmetrum (mtr) af teikningu. Innifalið í verði er allt efni og 
vinna til að fullgera þennan verklið. Þar með talið álskúffur til afréttingar sem og 
allar skrúfur og festingar. 
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7.5 Gluggar og hurðir. 
 

V.7.5.1 Gluggar og hurðir, ál-trélguggar og ál-tré hurðar I klædda veggfleti  
 

Almennt 
 
Setja skal í glugga samkvæmt þessari verklýsingu. Setja skal ál-tréglugga/ál-
tréhurðir í gluggaop/hurðaop. Frágangur og gerð ál-tréglugga/ál-tréhurða sem 
settir eru í gluggaop skulu vera í samræmi við deili 9,10,11,12 og 13 á deiliteikningu 
4.01.04 sem er meðfylgjandi útboðsgögnum. Útlit glugga skal vera í samræmi við 
glugga og hurðateikningu (3.01.01 og 3.01.02) sem er meðfylgjandi 
útboðsgögnum. Gluggar, hurðir og búnaður þeirra skal vera að fullu og öllu leiti í 
samræmi við núgildandi byggingareglugerð. Opnanleg fög og hurðar skulu vera úr 
mahony eða Oregon pine við. 
 
Verktaka er bent á að gluggamál sem fram koma t.d. í glugga og hurðateikningum 
eru stíf mál (mál á gluggaopum) verktaki ber sjálfur ábyrgð á því að draga frá stærð 
glugga fyrir þéttingar. Verktaki ver alla ábyrgð á því gagnvart verkkaupa að gluggar 
passi í glugga op, útlit glugga sé rétt, þm.t. opnunarátt og útfærsla. Kunni að koma 
upp vafaatriði milli t.d. glugga og hurðateikninga og útboðsganga eða milli 
teikninga innanborðs skal verktaki tafarlaust leita lausna hjá eftirlitsaðila 
verkkaupa, áður en gluggar eru pantaðir, til að fá úrlausn máls fyrir pöntun, 
 
Öllu tréverki glugga og hurða skal skilað fullmáluðu (grunnað og svo málað a.m.k 
tvær umferðir (hvítt)) að innan og utan. Málun glugga skal innifalin í einingarverði 
glugga. Litur álkápu skal vera hvítur RAL 9010. Lögð er rík áhersla á að glugga 
séu vandaðir, bæði efni og vinna. Verksmiðjuábyrgð (vottorð), sem í verklok verður 
eign verkkaupa, skal fylgja gluggunum. Samskonar ábyrgð (vottorð) skal einnig 
fylgja frá glerframleiðanda. Ath. Lengd ábyrgðatíma á gluggum, hurðum og gleri 
getur haft áhrif á mat verkkaupa á tilboðum. Ábyrgðartími skal tilgreina á 
tilboðsblaði. Einingaverð er stk. af ísettum og fullfrágengnum glugga þar sem 
a.m.k. eftirfarandi er innifalið. 
 
Múra/kasta í öll steypuhreiður, sprungur, raufar o.s.frv. sem kunna að koma í sæti 
gluggans. Nái vatnshalli ekki nægilega langt upp undir gluggann svo kíttun undir 
hann verði nægilega innarlega, skal vatnshalli múraður lengra upp undir og inn 
undir glugga. 
 
Setja í nýjan fullmálaðan ál-tréglugga/ál-tréhurð ásamt öllu sem honum tilheyrir, 
þ.m.t. tvöföldu K-gleri (ATH glerþykktir skulu vera samkvæmt Rb.(31).121.2 í 
einhverjum tilvikum kunna að eiga við ákvæði byggingar reglugerðar um 
öryggisgler og skal þá setja það í), glerlistum, opnanlegum fögum, opnanlegum 
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gluggahlerum, útidyrahurðum, állistum yfir fúgur, vatnsbrettum o.s.frv. eftir því sem 
við á (samkvæmt teikningum).  
 
Festa skal glugga og hurðakarma með ryðfríum eða heitgalvanhúðuðum 
boltum/skrúfum. Ekki skal vera lengra en 600mm á milli festinga (c/c 600) festingar 
skal almennt ekki vera lengra frá horni glugga en 300-350mm og aldrei skulu vera 
færri en tvær festingar á hverja gluggahlið ef gluggahlið er t.d. stutt. Ath. Festingar 
má almennt ekki setja í glerfals glugga, fals opnanlegs fags eða fals hurða, þurfi 
að gera slíkt er það háð samþykki umsjónaraðila. Allar festingar skulu fara í 
gegnum karm og skal borað fyrir þeim með sponsbor og svo sponsað eða tappað 
yfir. Heimilt er að nota þar til gerðan plasttappa sem spons. Geri fyrirmæli 
framleiðanda gluggana ráð fyrir annarskonar festingum og/eða frágangi en hér að 
framan gerir, þá gildir almennt fyrirmæli framleiðanda. Ítrekað er þó að alltaf skal 
leita samþykkis eftirlitsaðila yfir öllum festingum og frágangi þeirra. 
 
Þétta skal glugga með tveggja þrepa þéttingu milli glugga og steins (sjá Rb-blað 
Rb (31).130) 
 
Allar festingar, spons/tappar, þéttiefni, múr og steypuefni, áfellulistar og annað, 
efni eða vinna er þarf til fullnaðarfrágangs á gluggum skal innifalið í einingarverði. 
 
Allur frágangur að innanverðu við karminn þ.e.a.s. líming, kíttisfúgun (þétting) og 
múrun milli karms og gluggakanta, sólbekks o.s.frv. skal innifalinn í einingarverði. 
Skilja skal þannig við glugga/hurða karm að þeir séu full málaðir að innan.  
 
Ef um er að ræða opnanleg fög sem koma í álramma skal skilyrðalaust toppfylla 
að innan með álrammanum og tréverkinu að innan, nota skal hvítt kítti til verksins. 
Ramman skal þétta í fölsum skv. Fyrirskrift framleiðanda viðkomandi glugga. 
 
Ganga skal frá með fullnaðarfrágangi við gluggakanta og vatnsbretti (vatnshalla) 
að utanverðu, þ.m.t. EPDM dúk (cladseal eða sambærilegt). Verktaki er heimilt, að 
fengnu samþykki umsjónaraðila að nota „Fill Coat “(Rust-Olium Mathys eða 
sambærilegt) í stað EPDM dúks. Ef notað er Fill-Coat skal grunna með primer 44 
(30% þynntum með Thinner 22) og svo bornar á a.m.k tvær umferðir af „Fill Coat“ 
að öðru leiti skal fara að fyrirmælum eftirlitsaðili varðandi allan frágang.  
 
Gluggagerðir undir þessari verklýsingu  

  
G1 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stærð 2200 x 2100 mm m. lágr póst og fagi.  
 
Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
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G2 – Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 1700 x 2100 mm m. Lágr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G3 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stærð 600 x 1300 mm  
 
Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 

 
Magntölur einingarverð 
Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

 

G4 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 2400 x 2200 mm m. Lóðr póst, fagi og 
útidyrahurð. 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

 
G5 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 2400 x 1300 mm m. Lóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 
Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
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G6 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 2700 x 1300 mm m. 2xLóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 
Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G7 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 3900 x 2200 mm m. 4xLóðr póst, lágr póst, 
fagi og útidyrahurð 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G8 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 1800 x 1300 mm m. Lóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G9 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 1200 x 1300 mm m. Lóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
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G10 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 2800 x 2200 mm m. 2xlóðr póst, Lágr póst, 
fagi og útidyrahurð. 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 

 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

 

G11 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 2000 x 1300 mm m. lóðr póst og fagi. 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G12 - Ál/tré gluggu m/K-gleri stærð 2800 x 2200 mm m. 2x lóðr póst, Lágr póst, 
fagi og útidyrahurð. 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 
Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G13 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stærð 2000 x 1300 mm m. Lóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.01, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
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G14 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stæð 1200 x 1300 mm m. Lóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G15 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stærð 1800 x 1300mm m. Lágt póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G16 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stærð 3900 x 2200 mm m. 4x lóðréttum póst, lágr 
póst, fagi og útidyrahurð. 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 
Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
G17 – Ál/tré gluggi m/K-gleri stærði 2700 x 1300 mm m. 2x lóðr póst og fagi 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 9,10,11,12 og 13 á 
deililteikningu 4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
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ÚH1 – Ál/tré hurð m/K-kleri stærð 1400 x 2200 mm m. lóðr póst og útidyrahurð 
 
Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 13 á deililteikningu 
4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
ÚH2 – Ál/tré hurð stærð 1000 x 2200 mm m. Útidyrahurð 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 13 á deililteikningu 
4.01.04.  
 
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
 
ÚH3 – Ál/tré hurð m/K-gleri stærð 1000 x 2200 mm m. útidyrahurð. 
 

Útlit samkvæmt teikningu 3.03.02, frágangur samkvæmt deili 13 á deililteikningu 
4.01.04.  

  
Magntölur einingarverð 

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi 
byggingarhlutum með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 
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V.07.5.2 Þakgluggi  
 

Almennt 
 
Þakgluggi eru glerjaður álgluggi. Þakgluggi skal vera stöðluð framleiðsla frá 
viðurkenndum/vottuðum framleiðanda sem sérhæfir sig í framleiðslu á 
þakgluggum. 
 
Smíða skal ramma undir gluggann samkvæmt vinnuteikningum arkitekta og skal 
ramminn vera innifalin í einingaverði þakgluggans.  
 
Álramminn skal vera í sama lit og ál-flasnig yfir þakkant RAL 9022 
 
Álramminn skal vera glerjaður með tvöfaldri glerjun, 8+10+8mm lagaskipt TVG-
gler með 2x1,52mm PVB, loftbili, 16mm TGI og 10,76mm lagaskipt orkugler, 
 
Uw-gildi gluggans skal vera 1.06 W/m2K. 
 
Verktaki skal aðlaga steypuop í þaki að þeim þakglugga sem hann hyggst nota. 
 
Sjá sniðteikningu 2.02.01 og 2.02.02 og deiliteikningu 4.01.05 Deili 14,15 og 16 
 
Magntölur og einingarverð. 
 
Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum glugga með sérsmíðuðum ramma 
undir glugga. Einingaverð skal fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað 
sem þarf til að fullgera verkliðinn samkvæmt teikningu og verklýsingu. 
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9. Aukaverk 
 

9.1 Almennt 
 

Komi til aukaverka og/eða viðbótaverk skal fylgja reglum sem koma fram í grein 0.5.3 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og 

unnin af mönnum og velum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímarvinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólahrings og hvaða 

daga er unnið, og skulu skráðir í verkbókhald sem þeir tímar sem viðkomandi aðilar / vélar 

var við vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðatímum. Inni í tímavinnutöxtum skal 

vera allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / vélar í vinnu þ.m.t. verkstjórn og 

yfirstjórn. Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra 

handverkfæra, trésmíðivéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega 

fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um sérstakar vélar sé að ræða og um 

samþykkt eftirlitsmanns sé að ræða. Öll aukaverk þurfa að vera samþykkt af eftirlitsmanni 

verkkaupa áður en þau eru unnin 

 

V.09.1.1 Verkefnastjóri 
 

Öll vinna verkefnastjóra sem ekki felst í vinnu við tilboð 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 

 

V.09.1.2 Vélamaður  
 

Öll vinna vélamanns sem ekki felst í vinnu við tilboð 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 
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V.09.1.3 Iðnaðarmaður 
 

Öll vinna iðnaðarmanns sem ekki felst í vinnu við tilboð 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 

 

V.09.1.4 Verkamaður 
 

Öll vinna verkamanna sem ekki felst í vinnu við tilboð 

Magntölur og einingaverð 

Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 

 

 



 



 

 

Byggingafræði B.Sc. 
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Til þess er málið varðar. 

 

Hér með leggur undirritaður inn aðaluppdrætti ásamt fylgiskjölum til samþykkis. Til stendur að byggja 

nýjan leikskóla við Breiðumýri á Álftanesi. Byggingin mun vera að flatamáli 1070 m2 

Byggingin er á einni hæð. Byggingin er steinsteypt, einangruð að utan, klædd með læstri zink klæðningu 

og MEG klæðningu, þök eru flöt. 

Nánari upplýsingar má finna í teiknisetti aðaluppdrátta og skráningatöflu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 



Útboð 

 

 

Garðabær óskar eftir tilboðum verktaka í byggingu leikskóla við 
Breiðumýri útá Álftanesi. Um er að ræða 4 deilda leikskóla , stærð 
skólans er 1070,3 m2, stærð lóðar er 6711 m2  

 

Útboð nær til allra þátta þ.e. jarðvinnu, uppdteypu, lagnir, raforku, 
frágang innanhús , frágang utanhús ásamt frágang lóðar. 

 

Byggingu skal skilað fullbúinni  

8 mars 2020 

 

Helstu magntölur eru  

 Gröftur 2132 m3 

 Fyllingar 2057 m3 

 Læst klæðning á ál-undirkerfi 265m2 

 MEG klæðning á ál-undirkerfi 283 m2 

 Þakklæðning 1033m2 

 Gluggar og hurðir 58 stk 
 
 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn og verða 
send þeim sem þess óska með skeyti á netfang antonmb15@ru.is, ósk 
um gögn skal fylgja nafn bjóðanda og nafn, netfang og símanúmer 
tengiliðs. 
 
 
Opnunartími tilboða er 15. desember 2018 kl. 14:00 í húsnæði Há-
skólans í Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 
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GÁTLISTI AÐALUPPDRÁTTA 
 
1.Aðalhönnuður og umsækjandi 

Nafn aðalhönnuðar Heimilisfang 
  
Kennitala Netfang Sími 

   
Nafn umsækjanda Heimilisfang 
  
Kennitala Netfang Sími 

   
2.Lóð 

Heiti Nr. Matshluti Landnúmer 

    
 
Staðfesting aðalhönnuðar. 
 

0.0  FYLGIGÖGN MEÐ UMSÓKN 
0.1  Umsóknareyðublað 
0.2  Mæliblað 
0.3  Hæðarblað 
0.4  Lóðarblað 
0.5  Bréf hönnuðar / umsækjanda 
0.6  Samþykki nágranna 
0.7  Frávik frá skilmálum og/eða reglugerð (greinagerð á teikningu eða sem fylgiskjal) 
0.8  Breytingar á eignarskiptum 
0.9  Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi (greinagerð á teikningu eða sem fylgiskjal) 

1.10  Brunavarnauppdrættir, brunahönnun, brunaskýrsla 
1.11  Ástandsskýrsla 
1.12  Umsögn Minjastofnun Íslands ( Húsfriðun) 
1.13  Vottun byggingareininga 
1.14  Skráningartafla á pappír og í rafrænu formi 
1.15  Gátlisti þessi 
1.16  Önnur gögn _____________________________________________________________________ 
1.0  GRUNNUPPLÝSINGAR OG FRÁGANGUR UPPDRÁTTA 
1.1  70 x 100 mm reitur efst í hægra horni (tómur, hreinn, óútfylltur) er fyrir stimpil byggingarfulltrúa 
1.2  Götuheiti og númer 
1.3  Dagsetning / breytingardagsetning 
1.4  Mælikvarði samkvæmt byggingarreglugerð 
1.5  Efni teikninga 
1.6  Teikninganúmer / breytingarnúmer 
1.7  Undirritun aðalhönnuða og kennitala 
1.8  Blaðastærð A2, A1 eða A0, eftir því sem við á 
1.9  Blaðabrot í A2 
2.0  AFSTÖÐUMYND 
2.1  Málsetja mannvirki 
2.2  Málbinda við lóðarmörk á a.m.k. tvo vegu 
2.3  Nánasta umhverfi, mannvirki í 30 m fjarlægð 
2.4  Norðurpíla 
2.5  Götuheiti og númer 
2.6  Byggingarreitur 
2.7  Sýna stækkun 
2.8  Hæðarlega lóðar skv. hæðarblaði (hæðir á lóðarmörkum) 
2.9  Lóðarmörk skv. mæliblaði 

2.10  Bílastæði á lóð (bílastæðabókhald) 
2.11  Bílastæði fyrir fatlaða 
2.12  Halli á skábrautum 
2.13  Sorpgeymsla 
2.14  Rotþró 
2.15  Aðkoma slökkviliðs (öryggissvæði þar sem það á við) 
2.16  Kvaðir á lóð 
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3.0  GRUNNMYNDIR 
3.1  Eignarnúmer 
3.2  Skilgreina matshluta ef það eru fleiri en einn 
3.3  Heiti rýma og nettóstærð í m² 
3.4  Húsmunir / innréttingar í kvarða 
3.5  Hæðarkóti á gólfum 
3.6  Inntök heimlagna 
3.7  Lóð – Bílastæði, gróður, gangstígar, leiktæki, sólpallar o.s.frv. 
3.8  Málsetja utan og innan 
3.9  Málsetja glugga og hurðargöt 

3.10  Sýna / merkja stækkun eða breytingar, má vera í fylgiriti 
3.11  Sorpgeymsla 
3.12  Merkja björgunarop, útljós og rýmingarátt. 
3.13  Eldvarnarhurðar og gluggar á milli brunahólfa – brunahólfun 
3.14  Eldvarnarveggir – brunakerfi 
3.15  Staðsetning brunaslanga, slökkvitækja og reykskynjara 
3.16  Merkja lokuð rými - LR 
3.17  Merkja niðurföll – GN 
3.18  Sérnotafletir á lóð 

Norður 3.19  Norðurpíla á allar grunnmyndir 
4.0  ÚTLIT OG LANDHÆÐIR 
4.1  Landhæðir á lóð við hús og lóðarmörk 
4.2  Skilgreina matshluta ef fleiri en einn 
4.3  Sýna / merkja stækkun eða breytingar, má vera í fylgiriti 
4.4  Merkja björgunarop 
4.5  Málsetja ef ekki er hægt á sneiðingu 
5.0  SNEIÐINGAR 
5.1  Hæðarkóti á gólfum 
5.2  Hæðarkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks 
5.3  Málsetja efri brún þaks 
5.4  Málsetja að utan og innan 
5.5  Málsetja glugga- og hurðargöt 
5.6  Málsetja salarhæð 
5.7  Sýna / merkja stækkun eða breytingar, má vera í fylgiriti 
5.8  Eldvarnarmerkingar eftir þörfum 
5.9  Sneiðing í stiga með málsetningu 

5.10  Sneiðing í lyftugöng með málsetningu 
6.0  BYGGINGARLÝSING 
6.1  Lýsing eignarinnar – Fjöldi íbúða / starfsemi í atvinnuhúsnæði o.s.frv. 
6.2  Götuheiti og númer 
6.3  Staðgreinir / landnúmer / fastanúmer 
6.4  Byggingarefni gólfa, útveggja og þaks 
6.5  Frágangur / klæðning útveggja og þakflata 
6.6  Litaval utanhúss 
6.7  Gerð glugga 
6.8  Gerð innveggja 
6.9  Klæðning utanhúss – flokkur 

6.10  Einangrun sökkla og undir plötu 
6.11  Einangrun veggja og þaka 
6.12  Lýsing lagnaleiða 
6.13  Upphitun 
6.14  Loftræsting 
6.15  Brunavarnir, má vera í fylgiriti 
6.16  Kólnunartölur og útreikningur 
6.17  Heildarstærðir hverrar hæðar í m² og m³ 
6.18  Stærð lóðar 
6.19  Nýtingarhlutfall 
6.20  Fjöldi bílastæða, þar af fyrir fatlaða – Bílastæðabókhald 
6.21  Almenn lýsing á burðarkerfi, yfirfarið af burðarvirkishönnuði 
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GÁTLISTI SÉRUPPDRÁTTA - ALMENNT 
 

Nafn sérhönnuðar / stofu Heimilisfang 
  
Kennitala Netfang Sími 

   
Nafn hönnunarstjóra Heimilisfang 
  
Kennitala Netfang Sími 

   
 
2.Lóð 

Heiti Nr. Matshluti Landnúmer 

    
 
Staðfesting sérhönnuðar. 
 

0.0 STA TEIKNINGAHAUS FYRIR SÉRUPPDRÆTTI 
0.1  Reitir hægra megin (áritunar- og nafnareitir) eru á uppdrætti 
0.2  70 x 100 mm reitur efst í hægra horni (tómur, hreinn, óútfylltur) er fyrir stimpil byggingarfulltrúa 
0.3  Nafnareitur er neðst í hægra horni og rúmar nauðsynlegar upplýsingar 
0.4  Staðsetning verks, byggingarhluti, gata og húsnúmer er áberandi 
0.5  Heiti teikninga og efni uppdrátta er áberandi 
0.6  Merki / logo og nafn hönnunar- / verkfræðistofu er áberandi 
0.7  Nafn, kennitala, netfang og sími hönnuðar kemur skýrt fram 
0.8  Dagsetning 
0.9  Teikninganúmer 

0.10  Breytingarbókstafur, -texti og –dagsetning 
0.11  Mælikvarði kemur rétt fram á uppdráttum 
0.12  Tilvísanir eru innan og á milli teikninga 
0.13  Sér reitir eru fyrir hannað, teiknað og yfirfarið 
0.14  Vegna breytingu á hönnuði er upphaflegi hönnuður tilgreindur 
0.15  Snið, deili og aðrar myndir eru merktar 
0.16  Nöfn þeirra sem samþykkja og yfirfara eru í haus teikninga 
0.17  Lykilmynd með skyggingu þess svæðis sem sýnt er á teikningunni er fyrir ofan nafnareit 
0.18  Breytingarreitur sem sýnir útgáfuferli er fyrir ofan nafnareit 
0.19  Sér reitir í breytingarreit fyrir dagsetningu, breytingabókstaf, skýringu og nafn hönnuðar sem breytir 
0.20  Reitur til áritunar fyrir hönnuð og hönnunarstjóra – Nafn og kennitala 
0.21  Reitur til áritunar fyrir eldvarnareftirlitið og annarra eftirlitsaðila – Starfsheiti, nafn og kennitala 

   
1.0 STA ALMENN YFIRFERÐ TEIKNINGA 
1.1  Stærð og útlit teikninga í lagi 
1.2  Blaðastærð A2, A1 eða A0, eftir því sem við á 
1.3  Réttur teikningahaus og rétt fyllt inn í hann 
1.4  Rétt merki / logo á teikningahaus 
1.5  Innbyrðis samræmi á milli stærð og gerð leturs 
1.6  Heiti grunnmynda og sniða eru í lagi 
1.7  Stafsetning og málfar er í lagi 
1.8  Athugasemdir eru skiljanlegar 
1.9  Efnisgæði er tilgreind skilmerkilega 

1.10  Hnita- og hæðakerfi teikninga er skilgreind 
1.11  Mælieiningar og málsetning er í lagi 
1.12  Réttar línugerðir eru notaðar 
1.13  Allan óþarfa er búið að fjarlægja af teikningum 
1.14  Hæfilega mikið er á teikningu og almennt yfirbragð er í lagi 
1.15  Grunnmyndir, veltur og snið eru rétt staðsett á teikningu 
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2.0 STA MÁLSETNINGAR 
2.1  Málsetningar í samræmi við forsendur 
2.2  Nákvæmni málsetningar nægjanlegt 
2.3  Ekkert skyggir á málsetningu 
2.4  Ljóst hvað verið er að málsetja 
2.5  Vikmörk tilgreind 

   
3.0 STA TÁKN 
3.1  Heiti grunnmynda og snið eru í lagi 
3.2  Notuð eru viðurkennd tákn og skammstafanir 
3.3  Tákn eru í samræmi við viðkomandi staðla sem hönnuður miðar við 
3.4  Stærð tákna er rétt og innbyrðis í samræmi 
3.5  Framsetning sniðtákna er rétt 
3.6  Tilvísanir í sniðtákn eru rétt 
3.7  Norðurpíla 

   
4.0 STA ÝMIS ATRIÐ 
4.1  Efnislistar eru í samræmi við reglur 
4.2  Númer sem vísa á efnistölur, eru nægjanlega mörg og skýr 
4.3  Aðrar töflur og listar í samræmi við reglur 
4.4  Hnitaskrá og töflur eru læsanlegar 
4.5  Efnismeðhöndlun og áferð er tilgreind nægilega skýrt 

   
5.0 STA RÝNI – ÞAÐ SEM RÝNIR ÞARF AÐ HAFA Í HUGA 
5.1  Hönnun í samræmi við forsendur, útreikninga og aðrar tæknilegar kröfur 
5.2  Teikningar fullnægjandi, nákvæmar og hentugar fyrir ætlaða notkun 
5.3  Upplýsingar á teikningum í samræmi við kröfur og útreikninga 
5.4  Annað ___________________________________________________________________________________ 

   
6.0  SAMÞYKKTIR – ÁÐUR EN SAMÞYKKJANDI RITAR NAFN SITT Á TEIKNINGU 
6.1  Hönnunarrýni lokið af viðurkenndum aðila 
6.2  Teikningahaus samkv. Skilgreindum kröfum og útgáfunúmer teikninga rétt 
6.3  Almennt yfirbragð teikninga í lagi 
6.4  Samræmi við aðaluppdrætti 
6.5  Samræmi við byggingarlýsingu 
6.6  Samræmi við aðra séruppdrætti 
6.7  Skýringar á uppdráttum fullnægjandi 
6.8  Áritun hönnunarstjóra 

   
 



Þak Ureglugerð Notað

Létt þak 0,20

Uppstólað þak á steypta plötu 0,20

Viðsnúið þak 0,20

Kalt þak 0,20

Annað 0,20

Steyptir veggir

Steyptur veggur einangraður að innan 0,40

Steyptur veggur einangraður að utan 0,40

Annað 0,40

Léttir veggir

Léttur veggur 0,30

Annað 0,30

Gólf

Gólf - Sökkull með innveggjum 0,30

Steypt gólf með gólfgeisla (tvöföld einangrun) 0,30

Steypt gólf með gólfgeisla (einföld einangrun) 0,30

Annað 0,30

Gluggar

Vegið meðaltal glugga 2,00

Hurðir

Vegið meðaltal hurða 2,00

Niðurstaða

Orkurammi 1816 W/K

Rauntap 1405 W/K

Leiðnitap á ferm. gólfs 1,30 W/m
2
°C

Útveggir,vegið meðaltal 0,78 W/m
2
K

Aflþörf 74.887 W

Varmaþörf 270.901 kWh/ár

Orkurammi leikskólinn Holtakot

 Orkurammi - Yfirlit

Þak

15%

Steyptir veggir

18%

Léttir veggir

0%

Gólf

13%

Gluggar 

42%

Hurðir

8%

Kuldabrýr

4%

Varmaleiðnitap (sundurliðun)



Landnúmer:

Staðgreinir: 
Heimilisfang Skrásetjari:

Dagsetning: 

TAFLA 1  ORKURAMMI

Flatarmál U U· A

A (m2)

Þak Heitþak 1033,6 0,20 206,72

Steyptir veggir 200 mm 728,0 0,40 291,2

Léttir veggir 0,0 0,30 0

Gólf 250 mm plata á fyll. 1080,0 0,30 324

Gluggar/Hurðir 497,0 2,00 994

Orkurammi Σ U· A 1816

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Flatarmál U U· A Einangrunarþ.

A (m2) mm

Þak Heitþak 1033,6 0,20 206 250

Steyptir veggir 200 mm 728,0 0,36 259 150

Léttir veggir 0 0,0 0,30 0 133

Gólf 250 mm plata á fyll. 1080,0 0,30 185 74

Gluggar 418,4 1,40 586

Hurðir 78,6 1,40 110

Rauntap Σ U· A 1346

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR

Kuldabrýr Lengd L ψ(W/mK) ψ·L (W/K)

Lóðréttar kuldabrýr við úthorn 0,0 0,04 0,00

Láréttar kuldabrýr við plötuskil 0,0 0,83 0,00

Lóðréttar kuldabrýr við útvegg/innvegg 0,0 0,83 0,00

Kuldabrýr við svalir 0,0 0,83 0,00

Kuldabrýr útistigi-útveggur 0,0 0,60 0,00

Kuldabrýr við glugga 56,0 0,04 2,24

Kuldabrýr við hurðir 62,0 0,04 2,48

Sökkull undir útvegg 75,0 0,48 20,57

Sökkull undir innvegg 74,0 0,46 34,04

Aðrar 0,0 0,00

Kuldabrýr Σ ψ· L 59,3

ORKURAMMI ( Tafla 1) 1816 Krafa

RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2) 1346

TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3) 59

Tafla 2+3 1405 Raun

Er   Krafa/Raun>1,0 ? 1,29 Í lagi

Leiðnitap á fermetra gólfs pr. 1,30 Fast gler 1,90

Opnanlegt fag 1,90

Útveggir, vegið meðaltal 0,78 Í lagi

Grein 13.3.2

Byggingarhluti Lýsing

Byggingarhluti Lýsing

Grein 13.2.4 U- gildi gluggaglerja

W/(�� K) W/�

W/(�� K) W/�

W/�� ⁰C⁰C



Tafla 1  Heildarvarmaleiðnitap

Byggingarhluti U [W/m2K]
A         

[m2]

U*A     

[W/K]

Δt              

[K]

Ф          

[W]

Þak 0,20 1033,6 206 35 7225

Steyptir veggir 0,36 728 259 35 9049

Léttir veggir 0,30 0 0 35 0

Gólf 0,30 1080 185 35 6480

Gluggar 1,40 418 586 35 20502

Hurðir 1,40 79 110 35 3851

Heild byggingarhluta 1346 47106

Kuldabrýr
ψ     

[W/mK]

l            

[m]

ψ·L 

(W/K)
Δt              

[K]

Ф          

[W]

Lóðréttar kuldabrýr við úthorn 0,04 0 0,0 35 0

Láréttar kuldabrýr við plötuskil 0,83 0 0,0 35 0

Lóðréttar kuldabrýr við útvegg/innvegg 0,83 0 0,0 35 0

Kuldabrýr við svalir 0,83 0 0,0 35 0

Kuldabrýr útistigi-útveggur 0,6 0 0,0 35 0

Kuldabrýr við glugga 0,04 56 2,2 35 78

Kuldabrýr við hurðir 0,04 62 2,5 35 87

Sökkull undir útvegg 0,48 75 20,6 35 720

Sökkull undir innvegg 0,46 74 34,0 35 1191

Aðrar 0 0 0,0 35 0

59,3 2077

Heild 1405 W/K

49183 W

Tafla2 Loftskiptatap

Loftskiptatap rýmis Eining

Gólfflatarmál 1080 m2

Lofthæð 2,5 m

Rúmmál hitaðs rýmis (VR) 2700 m3

Fjöldi loftskipta (n) 0,8 h-1

Varmaflutningsstuðull loftskipta (Hv) 734,4 W/K

Tafla 3 Afl- og varmaþörf

Afl- og varmaþörf byggingar Eining

Hitastig inni 20 °C

Viðmiðunarútihiti -15 °C

Reiknuð aflþörf (ФTOTAL) 74.887 W

Gráðutímafjöldi 126.611 °Ch/ár

Reiknuð varmaþörf á ársgrundvelli 270.901 kWh/ár

Mat á afl- og varmaþörf byggingar

ATH! Búið er að margfalda leiðnitapið, U*A, vegna hvers byggingarhluta/kuldubrúa með leiðréttingarstuðli (sbr.
Orkurammi), þannig að hitamunur ∆t, sé 35°C í öllum tilfellum



Veljið stað á landinu Tafla 4 Varmaþörf á mánaðargrundvelli

Reykjavík

Ársmeðalhiti 5,6 °C

Mánuður Gráðutímar
Varmaþörf 

[kWh/mán]
Mánuður Gráðutímar

Varmaþörf 

[kWh/mán]

Janúar 14555 31141 Júlí 5644 12076

Febrúar 12139 25973 Ágúst 5691 12177

Mars 12618 26998 September 9099 19469

Apríl 11278 24131 Október 11551 24714

Maí 10167 21754 Nóvember 13305 28467

Júní 6703 14341 Desember 13862 29659

Heild 126.611 °Ch/ár 270.901 kWh/ár

Áætluð varmaþörf (gögn frá 2012)
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Varmaþörf byggingar á mánaðargrundvelli

Tafla 4: Áætluð varmaþörf án tillits til gjafavarma (sem miðast oft við 2-3°C í innihita)     Ársmeðalhiti 
miðast við gögn frá sjálfvirkum stöðvum Veðurstofu Íslands 2012, mæling á klukkutíma fresti
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Sundurliðuð varmaþörf 

Loftskipti Varmaleiðnitap



 



 

 

Byggingafræði B.Sc. 

 

 

 

Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Lokaverkefni í byggingafræði B.Sc 

„Viðauki E“ Gögn frá verktaka. 

 

 

 

Desember, 2018 

Höfundur: Anton Már Bjarnason 

Kennitala: 170892-2759 

Leiðbeinendur: Eyþór Rafn Þórhallsson, 

   Helgi Guðjón Bjarnason 

   Karl Hákon Karlsson 

   Viggó Magnússon 

   Þormóður Sveinsson 

20 ECTS lokaverkefni til B.Sc. í byggingafræði 



 



 

 

Byggingafræði B.Sc. 

 

 

 

Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Lokaverkefni í byggingafræði B.Sc 

„Viðauki F“ Teiknistofa. 

 

 

 

Desember, 2018 

Höfundur: Anton Már Bjarnason 

Kennitala: 170892-2759 

Leiðbeinendur: Eyþór Rafn Þórhallsson, 

   Helgi Guðjón Bjarnason 

   Karl Hákon Karlsson 

   Viggó Magnússon 

   Þormóður Sveinsson 

20 ECTS lokaverkefni til B.Sc. í byggingafræði 



Ferilskrá Anton Már Bjarnason 

Tungumál: 

Íslenska—mjög góð 

Enska—mjög góð 

 

Tölvukunnátta: 

Revit, AutoCad, Exel, Word, 

Power Point, Publisher, Out-

look,  Ms Project 

 

Heimilisfang: 

Birkiholt 12, 225 Garðabær 

 

Sími:  

848-8331 

 

Markmið: 

Gera betur í dag en í gær, 

skila frá mér verkum þannig 

kuninn sé ánægður. 

 

Meðmæli: 

Viggó Magnússon, 

Byggingafræðingur 

Reynir Kristjánsson, 

Starfsferill: 

2018-dd Verksýn  

  Skoðanir á fasteignum, Ástandskýrslur, Kostnaða-

ráætlanir,   Eftirlit með framkvæmdum, Yfirferð 

reikninga, Útboðsgögn. 

2017-2018 Byko 

  Sala á lagnaefni ásamt því að veita ráðgjöf 

2013-2017 Ferningar ehf 

  Öll almenn smíðavinna ásamt verkefnastjórnun. 

2012-2013 Inness 

  Lager starf 

 

Menntun: 

2017-dd BS.c Byggingafræði, Lýk námi núna í desember 

2018 

2015-2016 Byggingaiðnfræði, diploma 

2010-2014 Húsasmíði 

 

Námskeið:  

2016  Verkefnastjórnun Iðan fræðslusetur 

2012  Vinnuvélaréttendi 



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 
 

 
 

FUNDAGERÐ – 1 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 17.08.2018 

Staðsetning: Háskólinn Í Reykjavík 

Mættir á fund: Viggó, Helgi, Þormóður 

 

Efni fundar: 

Farið varð yfir hugmyndir af lokaverkefnu allir kennarar voru samstíga í að skynsamlegasta verkefnið 

væri leikskólinn Holtakot við Breiðumýri, frekar en tillage að stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og 

elliheimili á Álftanesi. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 2 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning:28.08.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Viggó, Eyþór. 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir grunnhugmyndir af bæði útliti og grunnmyndum, Viggó fannst Fjölnotarými full mjódd að 

örðu leiti var hann nokuð ánægður með hönnun. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 3 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 3.09.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Þormóður 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir grunnhugmyndir, þormóður var ánægður með hugmyndir en vildi að ég myndi finna út 

hvaða kröfur garðabær gerir fyrir fjögurra deilda leikskóla. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 4 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning:15.09.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Karl  

 

Efni fundar: 

Lítið var rætt ekki komið á það stig að byrjað væri að vinna lagnagreiningar. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 5 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 15.09.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Eyþór,  

 

Efni fundar: 

Farið var yfir burðaþol byggingarinnar, Eyþór vildi að bæt yrði tveimur súlum í fjölnotarými þar sem 

haflengt væri full löng. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 6  

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning:15.09.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Viggó 

Efni fundar: 

Farið var yfir hönnunarplansa með Viggó, Viggó bendir á að fallegt yrði ef veggir að heimastofum yrðu 

einnig með læstri klæðningu eins og þak 

 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 
 

 
 

FUNDAGERÐ – 7 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning:15.09.2018 

Staðsetning: Háskólinn Í Reykjavík 

Mættir á fund: Helgi 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir revit skrá með Helga og hann sýndi mér nokkur trix 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 
 

 
 

FUNDAGERÐ – 8 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 2.10.2018 

Staðsetning: Háskólinn Í Reykjavík 

Mættir á fund: Karl 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir lagnagreiningu með Kalla, hann var ánægður með frárennlisgreiningu ásamt hita og 

neysluvatns greiningu en bendi á að loftræsti kerfið sem ég var með í greiningunni væri ekki notað 

hérlendis, bendi mér á forrit sem hjálpar til við að finna loftræsti kerfi 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 
 

 
 

FUNDAGERÐ – 9 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 6.10.2018 

Staðsetning : Háskólinn Í Reykjavík 

Mættir á fund: Eyþór 

 

Efni fundar:  

Farið yfir burðaþolsgreinigu, Eyþór seigir að ekkert þurfa að reikna í húsinu en sýna þurfi 

viðmiðunarútreikninga á þykkt þakplötu miðað við spennivídd. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 10 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 6.10.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Karl 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir læsta klæðningu hvernig best væri að leysa klæðninguna á útveggjum 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 11 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 6.10.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Viggó 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir þær teikningar sem komnar voru og merkt inná teikningar smávægileg atriði sem betur 

hefði mátt gera. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 12 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 3.11.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Viggó 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir aðaluppdrætti og vinnuteikningar með viggó merkti hann inn á teikningar hvað betur hefði 

mátt gera eins bendi hann á að t.d væri ekki búið að teikna innréttingateikningu. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 13 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 3.11.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Karl  

 

Efni fundar: 

Farið var yfir deili af læstri klæðningu með Kalla 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 14 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 3.11.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Eyþór 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir burðaþolsgreiningu Eyþór hafði litlu að breyta frá síðustu samskiptum okkar. 

  



Fundagerð, Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

 

 

 

 

FUNDAGERÐ – 15 

 

Verkheiti: Leikskólinn Holtakot við Breiðumýri 

Dagsetning: 3.12.2018 

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík 

Mættir á fund: Þormóður 

 

Efni fundar: 

Farið var yfir teikningasett, Þormóður merkti inn hvað betur mátti fara í teikningum.  

 



Tímaskýrsla AMB Hönnun

Dags. Verkefni Tímar Fasi Tímaverð Samtals

17.8.2018 Val á verkefni 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

18.8.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

19.8.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

20.8.2018 Hönnunarfasi skissað upp grunnplön 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

21.8.2018 Hönnunarfasi skissað upp grunnplön 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

22.8.2018 Hönnunarfasi skissað upp grunnplön 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

23.8.2018 Hönnunarfasi skissað upp grunnplön 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

24.8.2018 Hönnunarfasi skissað upp grunnplön 5 Frumhönnun 17.500 kr 87.500 kr

25.8.2018 Hönnunarfasi skissað upp grunnplön 8 Frumhönnun 17.500 kr 140.000 kr

26.8.2018 Teikna hús upp í Revit 7 Frumhönnun 17.500 kr 122.500 kr

27.8.2018 Teikna hús upp í Revit 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

28.8.2018 Teikna hús upp í Revit 6,5 Frumhönnun 17.500 kr 113.750 kr

29.8.2018 Verkáætlun ásamt hönnunaráætlun 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

30.8.2018 Verkáætlun ásamt hönnunaráætlun og grófri kostaðaáætlun 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

31.8.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

1.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

2.9.2018 Breytingar á hönnun hætt við að hafa timburþak - Revit 5 Frumhönnun 17.500 kr 87.500 kr

3.9.2018 Breytingar á hönnun hætt við að hafa timburþak - Revit 5 Frumhönnun 17.500 kr 87.500 kr

4.9.2018 Hönnunarplansi 6 Frumhönnun 17.500 kr 105.000 kr

5.9.2018 Brunnagreining 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

6.9.2018 Bruna og hljóðgreining 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

7.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

8.9.2018 Hljóðgreining ásamt burðaþolsgreiningu 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

9.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

10.9.2018 Burðaþolsgreining 6,5 Forhönnun 17.500 kr 113.750 kr

11.9.2018 Lagnagreining 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

12.9.2018 Lagnagreining 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

13.9.2018 Lagnagreining 5 Forhönnun 17.500 kr 87.500 kr

14.9.2018 hönnunarfundir með leibeinendum 7,5 Forhönnun 17.500 kr 131.250 kr

15.9.2018 hönnunarfundir með leibeinendum 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

16.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

17.9.2018 Orkurammi 5 Forhönnun 17.500 kr 87.500 kr

18.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

19.9.2018 Byggingahlutagreining 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

20.9.2018 Deiligreiningar 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

21.9.2018 Deiligreiningar 6 Forhönnun 17.500 kr 105.000 kr

22.9.2018 Deiligreiningar 5 Forhönnun 17.500 kr 87.500 kr

23.9.2018 Deiligreiningar 5,5 Forhönnun 17.500 kr 96.250 kr

24.9.2018 Aðaluppdrættir 7 Aðaluppdrættir 17.500 kr 122.500 kr

25.9.2018 Aðaluppdrættir 7 Aðaluppdrættir 17.500 kr 122.500 kr

26.9.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

27.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

28.9.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

29.9.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

30.9.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

1.10.2018 Skráningartafla 7 Aðaluppdrættir 17.500 kr 122.500 kr

2.10.2018 hittingur með leiðbeinednum farið yfir punkta 8 Aðaluppdrættir 17.500 kr 140.000 kr

3.10.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

4.10.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

5.10.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

6.10.2018 hittingur með leiðbeinednum farið yfir punkta 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

7.10.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

8.10.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

9.10.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

10.10.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

11.10.2018 Aðaluppdrættir 7 Aðaluppdrættir 17.500 kr 122.500 kr

12.10.2018 Aðaluppdrættir 6 Aðaluppdrættir 17.500 kr 105.000 kr

13.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

14.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

15.10.2018 Vinnuteikningar 7 Vinnuteikningar 17.500 kr 122.500 kr

16.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

17.10.2018 Vinnuteikningar 5 Vinnuteikningar 17.500 kr 87.500 kr



Tímaskýrsla AMB Hönnun

18.10.2018 Vinnuteikningar 7 Vinnuteikningar 17.500 kr 122.500 kr

19.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

20.10.2018 Vinnuteikningar 7 Vinnuteikningar 17.500 kr 122.500 kr

21.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

22.10.2018 Vinnuteikningar 7 Vinnuteikningar 17.500 kr 122.500 kr

23.10.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

24.10.2018 Vinnuteikningar 7 Vinnuteikningar 17.500 kr 122.500 kr

25.10.2018 Vinnuteikningar 7 Vinnuteikningar 17.500 kr 122.500 kr

26.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

27.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

28.10.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

29.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

30.10.2018 Vinnuteikningar 6 Vinnuteikningar 17.500 kr 105.000 kr

31.10.2018 Tilboð ásamt tilboðsskrá 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

1.11.2018 Tilboð ásamt tilboðsskrá 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

2.11.2018 Kafli 0 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

3.11.2018 Kafli 0 6 Útboð 17.500 kr 105.000 kr

4.11.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

5.11.2018 Kafli 0 5,5 Útboð 17.500 kr 96.250 kr

6.11.2018 Kafli 0 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

7.11.2018 Kafli 0 10 Útboð 17.500 kr 175.000 kr

8.11.2018 Kafli 1 5,5 Útboð 17.500 kr 96.250 kr

9.11.2018 Kafli 1 og kafli 7 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

10.11.2018 Kafli 7 5,5 Útboð 17.500 kr 96.250 kr

11.11.2018 Kafli 7 8 Útboð 17.500 kr 140.000 kr

12.11.2018 Kafli 7 8 Útboð 17.500 kr 140.000 kr

13.11.2018 Kafli 7 ásamt kafla 9 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

14.11.2018 Yfirferð teikninga 6,5 Frágangur 17.500 kr 113.750 kr

15.11.2018 Kafli 0 5 Útboð 17.500 kr 87.500 kr

16.11.2018 Kafli 0 8 Útboð 17.500 kr 140.000 kr

17.11.2018 Skýrlsa 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

18.11.2018 Skýrsla 5,5 Frágangur 17.500 kr 96.250 kr

19.11.2018 Skýrsla 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

20.11.2018 Skýrsla 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

21.11.2018 Viðaukar 6,5 Frágangur 17.500 kr 113.750 kr

22.11.2018 Viðaukar 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

23.11.2018 Viðaukar 12 Frágangur 17.500 kr 210.000 kr

24.11.2018 Frí 0 17.500 kr 0 kr

25.11.2018 Viðaukar 5,5 Frágangur 17.500 kr 96.250 kr

26.11.2018 Viðaukar 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

27.11.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 6 Frágangur 17.500 kr 105.000 kr

28.11.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

29.11.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

30.11.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 12 Frágangur 17.500 kr 210.000 kr

1.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 9 Frágangur 17.500 kr 157.500 kr

2.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 9 Frágangur 17.500 kr 157.500 kr

3.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 6,5 Frágangur 17.500 kr 113.750 kr

4.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

5.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

6.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

7.12.2018 Yfirferð gagna koma gögnum saman í eina heild 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

8.12.2018 Gera gögn klár í útprentun 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

9.12.2018 Gera gögn klár í útprentun, útprentun 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

10.12.2018 Skil á verkefni 1 Frágangur 17.500 kr 17.500 kr

11.12.2018 Kynning 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

12.12.2018 Kynning 5 Frágangur 17.500 kr 87.500 kr

13.12.2018 Kynning 8 Frágangur 17.500 kr 140.000 kr

14.12.2018 Vörn 1 Frágangur 17.500 kr 17.500 kr

Samtals 649 11.357.500 kr



Tímaskýrsla AMB Hönnun

Verkliður Hlutfall af heild Tímar Tímaverð Samtals

Frumhönnun 14% 90,5 17.500 kr  1.583.750 kr     

Forhönnun 14% 88,5 17.500 kr  1.548.750 kr     

Aðaluppdrættir 14% 90 17.500 kr  1.575.000 kr     

Vinnuteikningar 16% 101 17.500 kr  1.767.500 kr     

Útboð 14% 91,5 17.500 kr  1.601.250 kr     

Frágangur 29% 187,5 17.500 kr  3.281.250 kr     

100% 649 11.357.500 kr   



AMB Hönnun

Garðabær

Garðatorgi 7 Reikningur

210 Garðabær

Reikningsnr. R01

Bókunardagur 5.9.2018

Gjalddagi 5.9.2018

Eindagi 15.9.2018

Viðskiptamaður nr. 1234567

Hönnun og ráðgjöf Kennitala greiðanda xxxxx-xxxx

Lýsing Magn Ein.verð Upphæð

Frumhönnun á Leikskólanum Holtakot 90,5 17.500 kr 1.583.750 kr

Upphæð án vsk. 1.203.650 kr

Vsk. Upphæð 380.100 kr

Samtals ISK með vsk 1.583.750 kr



AMB Hönnun

Garðabær

Garðatorgi 7 Reikningur

210 Garðabær

Reikningsnr. R02

Bókunardagur 24.9.2018

Gjalddagi 24.9.2018

Eindagi 4.10.2018

Viðskiptamaður nr. 1234567

Hönnun og ráðgjöf Kennitala greiðanda xxxxx-xxxx

Lýsing Magn Ein.verð Upphæð

Forhönnun á leikskólanum Holtakot 88,5 17.500 kr 1.548.750 kr

Upphæð án vsk. 1.177.050 kr

Vsk. Upphæð 371.700 kr

Samtals ISK með vsk 1.548.750 kr



AMB Hönnun

Garðabær

Garðatorgi 7 Reikningur

210 Garðabær

Reikningsnr. R03

Bókunardagur 12.10.2018

Gjalddagi 12.10.2018

Eindagi 22.10.2018

Viðskiptamaður nr. 1234567

Hönnun og ráðgjöf Kennitala greiðanda xxxxx-xxxx

Lýsing Magn Ein.verð Upphæð

Aðaluppdrættir fyrir leikskólan Holtakot 90 17.500 kr 1.575.000 kr

Upphæð án vsk. 1.197.000 kr

Vsk. Upphæð 378.000 kr

Samtals ISK með vsk 1.575.000 kr



AMB Hönnun

Garðabær

Garðatorgi 7 Reikningur

210 Garðabær

Reikningsnr. R04

Bókunardagur 30.10.2018

Gjalddagi 30.10.2018

Eindagi 9.11.2018

Viðskiptamaður nr. 1234567

Hönnun og ráðgjöf Kennitala greiðanda xxxxx-xxxx

Lýsing Magn Ein.verð Upphæð

Vinnustaðateikningar fyrir leikskólan Holtakot 101 17.500 kr 1.767.500 kr

Upphæð án vsk. 1.343.300 kr

Vsk. Upphæð 424.200 kr

Samtals ISK með vsk 1.767.500 kr



AMB Hönnun

Garðabær

Garðatorgi 7 Reikningur
210 Garðabær

Reikningsnr. R05

Bókunardagur 17.11.2018

Gjalddagi 17.11.2018

Eindagi 27.11.2018

Viðskiptamaður nr. 1234567

Hönnun og ráðgjöf Kennitala greiðanda xxxxx-xxxx

Lýsing Magn Ein.verð Upphæð

Útboðsgögn fyrir leikskólan Holtakot 91,5 17.500 kr 1.601.250 kr

Upphæð án vsk. 1.216.950 kr

Vsk. Upphæð 384.300 kr

Samtals ISK með vsk 1.601.250 kr



AMB Hönnun

Garðabær

Garðatorgi 7 Reikningur

210 Garðabær

Reikningsnr. R01

Bókunardagur 14.12.2018

Gjalddagi 14.12.2018

Eindagi 24.12.2018

Viðskiptamaður nr. 1234567

Hönnun og ráðgjöf Kennitala greiðanda xxxxx-xxxx

Lýsing Magn Ein.verð Upphæð

Frágangur, yfirferð á öllum gögnum fyrir leikskólan Holtakot 187,5 17.500 kr 3.281.250 kr

Upphæð án vsk. 2.493.750 kr

Vsk. Upphæð 787.500 kr

Samtals ISK með vsk 3.281.250 kr


