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0  Útboðslýsing 

0.1  Yfirlit 

0.1.1 Útboð 

  B.G.HÖNNUN.ehf, fyrir hönd Seltjarnarnesbæjar, óskar eftir tilboðum í verkið 

 „Hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi“, samkvæmt útboðslýsingu þessari og þeim gögnum sem í 

 henni eru talin. 

0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit 

  Útboðsform er sem hér segir: 

 Hér er um almennt útboð að ræða samkvæmt grein 1.2.2 og 2.1.1 í ÍST 30:2012. 

  Útboð þetta er auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES).  

  Útboðsyfirlit: 

 

Vettvangsskoðun    12.11.2018 kl. 10:00 Sjá nánar kafla 0.1.5 

Fyrirspurnartíma lýkur   26.11.2018  kl. 16:00 Sjá nánar kafla 0.3.2 

Svarfrestur rennur út   01.12.2018 kl. 10:00 Sjá nánar kafla 0.3.2 

Opnunartími tilboða   14.12.2018 kl. 10:00 Sjá nánar kafla 0.4.5 

Upphaf framkvæmdatíma  Við töku tilboðs  Sjá nánar kafla 0.1.7 

Lok framkvæmdatíma   10.10.2019   Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Tilboðstrygging    Skuldbinding tengd undirritun  Sjá nánar kafla 0.4.4 

      tilboðs.  

Kröfur til bjóðenda   Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar kafla 0.1.3 

      hæfni og reynslu bjóðenda 

Verðlagsgrundvöllur   Verkið verðbætist.  Sjá nánar kafla 0.5.6 

Tafabætur    80.000 kr/dag.    Sjá nánar kafla 0.5.5 

Frávikstilboð    Eru ekki heimiluð.   Sjá nánar kafla 0.4.1 

Fylgigögn með tilboði   -Tilboðsblað   Sjá nánar kafla 0.4.2 

      -Tilboðsskrá   Sjá nánar kafla 0.4.2 

      - Lýsing á gæðakerfi bjóðanda Sjá nánar kafla 0.4.2 

 

Opnunarstaður tilboða   Háskólinn í Reykjavík,  Sjá nánar kafla 0.4.5 

      Menntavegi 1, 101 Reykjavík,    

      stofa V112, 1.hæð. 
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0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

 Kröfur um hæfni og reynslu:  

 Bjóðandi skal hafa á síðustu 5 árum staðið fyrir og borið ábyrgð á byggingarframkvæmdum að 

 sambærilegri stærð og umfangi og geta framvísað meðmælum verkkaupa þess verkefnis um 

 jákvæða frammistöðu sína.  

 Hann skal starfandi yfirstjórnanda sem hefur á síðustu 5 árum stýrt verkefni af  sambærilegri 

 stærð og umfangi og getur komið fram fyrir hönd verktaka um alla framkvæmd  verksins. 

 Einnig skal hann hafa starfandi verkstjóra sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum eða 

 verkþáttum og mun vera á verkstað á meðan verkframkvæmd stendur yfir.  

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

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

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

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

 fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

 Krafa um eigið fé:  

 Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 3% af tilboðsfjárhæð 

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

 heimilt  að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-reiknings árituðum af löggiltum 

 endurskoðanda  eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag 

 bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að lágmarki 3% af 

 tilboðsfjárhæð. 

  
 Krafa um eðlilega viðskiptasögu:  

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

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

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

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

 nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 
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 Þeir bjóðendur, sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé 

 þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar: 

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

að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling með atvinnurekstur í 

eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af skattaskýrslum.  

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

gjöld.  

• Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í 

vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.  

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

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

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

starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins.  

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.  

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

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

 

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

gengið til samninga við hann:  

• Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld.  

• Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.  

• Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum.  

 

0.1.4 Yfirlit yfir verkið 

  Verkið innifelur eftirtalda verkþætti: 

• 1. Aðstöðusköpun og rekstur 

• 2. Burðarvirki 

• 3. Lagnir 

• 4. Rafvirki 

• 5. Frágangur innanhús 

• 7. Utanhúsfrágangur 

• 8. Frágangur lóðar 

• 9. Aukaverk / tímavinna 
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  Um er að ræða hjúkrunarheimili á tveimur hæðum, ásamt kjallara, með 30 hjúkrunarrýmum, 

 dagvist og félagsaðstöðu aldraðra. Staðsetning lóðar er við Kirkjubraut 2, gegnt 

 Seltjarnarneskirkju. Burðarvirki byggingar er staðsteypt, járnbent steinsteypa í sökklum, 

 botnplötu og veggjum en í milliplötu og þakvirki eru forsteyptar hol- og filigran plötur með 

 ásteypulagi. Þök verða ,,heit þök“ ýmist með malarfargi eða torfþökum. Bygging er 

 einangruð að utan og klædd af með sementsplötuklæðningu.  

 Bygging samanstendur af tveimur álmum, austur- og vesturálmu ásamt tengibyggingu. 

 Byggingarmagn er rúmir 3000 m2. 

  Innifalið í verkinu er að fullklára bygginguna að utan með öllum þeim fullnaðarfrágangi sem 

 því fylgir. 

  Helstu stærðir eru sem hér segir: 

                   m².  Stk.  m.  

  Veggfletir undir klæðningu:  1790      

 Sökklar:    400 

 Þakfrágangur:    2000     

 Gluggar:      95 

 Hurðir:       25 

 Stálhandrið:        77  

          

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

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

 Verktaki skal skila verkinu af sér fullkláruðu í samræmi við ákvæði útboðsgagna sbr. kafla 

 “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

0.1.5 Vettvangsskoðun 

  Bjóðendur eru hvattir til að kynna sér aðstæður á verkstað á þeim tíma sem fram kemur í kafla 

 „0.1.2 Útboðsform-Útboðsyfirlit“ og verður þar mættur fulltrúi verkkaupa. 

0.1.6 Verksamningur – verkáætlun 

  Þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka telst verksamningur kominn á við undirskrift 

 hans sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30. Gera skal skriflegan samning um verkið og má sjá verksamning 

 þennan á eyðublaði ,,E-01“ sem fylgiskjal með þessum útboðs- og samningsskilmálum. Fyrir 

 undirritun samnings skal verktaki leggja fram heildarverkáætlun um verkið sbr grein 3.3.1 í ÍST 
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 30 sem og verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Þessi verkáætlun skal innihalda 

 tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun og verður samræmd verkáætlun fyrir alla aðra verktaka við 

 verkið. Sú samræming mun vera í umsjón eftirlitsmanns verkkaupa. Verkáætlun þessi verður 

 hluti af verksamningi. Verktaki skal fylgja verkáætlun að öllu leyti. Ef framkvæmdir tefjast 

 miðað við gildandi verkáætlun ber verktaka að leggja fram nýja verkáætlun til samþykkis, óháð 

 orsökum tafar skv. grein 3.3.2 í ÍST 30. 

0.1.7 Framkvæmdatími 

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

  Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

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

 skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð 

 og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

0.2  Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi: Seltjarnarnesbær 

  kt: 560269-2429 

  Austurströnd 2, 

  170 Seltjarnarnes 

  Sími: 595-9100 

  Netfang: postur@seltjarnarnes.is 

  Umsjón: B.G.HÖNNUN  

   kt: 130591-3889 

   Seilugrandi 9,  

   107 Reykjavík 

   Sími: 857-8895 

   Netfang: bjorgvinag14@ru.is 

mailto:bjorgvinag14@ru.is
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0.2.2 Ráðgjafar 

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið: 

Hönnun:  B.G.HÖNNUN  

  kt: 130591-3889 

  Seilugrandi 9,  

  107 Reykjavík 

  Sími: 857-8895 

  Netfang: bjorgvinag14@ru.is 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

  Verkkaupi skal tilkynna verktaka hver verður eftirlitsmaður verksins. Eftirlitsmaður 

 verkkaupa hefur yfirumsjón með eftirliti og með því að verktakinn standi við þar til gerða 

 samninga sbr. grein 4.1.3 í ÍST 30. 

0.2.4 Verkefnavefur B.G.HÖNNUNAR 

  Öll gögn er varða verkefnið koma til með að vera aðgengileg á verkstað í gegnum „cloud“ eða 

 ský sem staðsett verður á svæðinu. Með þessu móti er tryggt algjört gagnsæi á öllum stigum 

 verkefnisins, hönnun, kostnaði, framvindu, stjórnun og eftirliti. Öllu þessu er hægt að stýra og 

 hafa yfirsýn á, í gegnum farsíma og tölvur sem uppfærir gögn í rauntíma á verkstað. Hægt er 

 að skoða gögn aftur í tímann og einnig er hægt að skoða lausnir á fyrirhuguðum verkáföngum 

 með því að keyra saman teikningar og gögn frá hönnuðum til að ganga úr skugga um að allt 

 gangi upp. 

0.3  Útboðsgögn, lög, reglugerðir og staðlar 

0.3.1 Útboðsgögn 

  Til útboðsgagna varðandi verk þetta telja eftirfarandi: 

• Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr 0001-2018, dags. desember 2018. 

• Verklýsing nr. 0001-2018, dags. desember 2018. 

• Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá B.G.HÖNNUNAR) 

• Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

• Íslenskur staðall ÍST 30:2012 

• Aðrir staðlar og gögn sem vísað er í ofantöldum gögnum 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

  Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum á útboðsgögnum eða verði hann var við ósamræmi í 

 gögnum sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda fyrirspurn á B.G.HÖNNUN 
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 eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“. 

 Fyrirspurnin skal merkt: „Hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi – Fyrirspurn“ og send með 

 tölvupósti á netfangið bjorgvinag14@ru.is.   

 Fyrirspurnir og svör við þeim verða send á bjóðendur eigi síðar en þann dag sem getið er um í 

 kafla „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

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

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

 ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. Sá minnislykill, sem verktaki fékk 

 afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir 

 uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. 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 aðgengileg verktaka á Verkefnavef 

 B.G.HÖNNUNAR , en verkkaupi ber 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 leiðbeiningar 

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

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

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

 • Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.  

 • Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð.  

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

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

 • Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.  

 • Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu.  

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

 • Reglugerð um brunavarnir og brunamál.  

 • Reglugerð um raforkuvirki.  

 • Reglur um holræsagerð.  

 • Heilbrigðisreglugerð.  

mailto:bjorgvinag14@ru.is
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 • Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar.  

 • Reglur vatnsveitna og hitaveitna.  

 • Lögreglusamþykktir.  

 • Reglur Vinnueftirlits ríkisins.  

 • Reglur Löggildingarstofu.  

 • Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.  

  

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

 sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 

  Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga nr. 84/2007 að því er 

 varðar bann við gerviverktöku.  

0.4  Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

  A - Aðaltilboð: 

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

 liði í tilboðsskrá, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Fallið er frá grein 2.4.4 í ÍST 30. Þess 

 í stað verður ekki gengið til samninga við þá bjóðendur sem ekki fylla út alla liði tilboðsskráar. 

 Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír. Tilboðsblað skal vera dagsett 

 og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita upphafsstafi sína á öll blöð tilboðsskráar.

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

 Færa skal niðurstöðutölur á tilboðsblað. Einingarverð skal vera í heilum krónum. 

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

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

 vegna verkliðar vera meiri en fram kemur t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð skal hann 

 innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.  

 

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

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

 verktaka, þar með talin  byggingarstjórn, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 

 sorps og efnisleyfa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er fundin sem 
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 summa magntalna verkliða og viðeigandi einingarverðs. 

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

 tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með viðisaukaskatti.  

  B - Aukaverk: 

  Komi til aukaverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum sbr. grein 3.6 í ÍST 30. Ef 

 verkkaupi og verktaki koma að samkomulagi sín á milli um að verktaki vinni aukaverk eða 

 viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 

 Verktaki má ekki vinna nein aukaverk nema samkvæmt skýrum fyrirmælum frá verkkaupa. 

 Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar. 

 Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um 

 að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa vegna aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir 

 efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. 

  Frávikstilboð: 

  Ekki er heimilt að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í útboðsgögnum þessum 

 með frávikstilboði. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

  Bjóðendur skulu skila inn undirrituðu tilboðsblaði og útfylltri tilboðsskrá með upphafsstöfum 

 bjóðanda á öllum blöðum tilboðsskráar. 

 Því til viðbótar skal bjóðandi skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboði: 

  - Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

  Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu: 

    Hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi 

    Útboð nr. 0001-2018 

          TILBOÐ 

  Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

   Heimilisfang 

   Póstnúmer og staður 
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0.4.4 Tilboðstrygging og gildistími tilboðs 

  Með undirritun á framlögðu tilboði sínu, skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 4 

 vikur frá opnun tilboða sbr. grein 2.6.1 í ÍST 30, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa 

 bætur að fjárhæð 3% af  tilboðsfjárhæð sinni. 

 Það er á ábyrgð bjóðanda að kaupa sér tryggingu fyrir skuldbindingu þessari, en þess er þó 

 ekki krafist af verkkaupa.  

0.4.5 Opnun tilboða 

  Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu B.G.HÖNNUNAR, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, stofa 

 V307 (3.hæð) eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla „0.1.2 Útboðsform – 

 Útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð í stofu V112 (jarðhæð) í samræmi við ákvæði greinar 2.5 í 

 ÍST 30.  

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 

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

 

 Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 

 settar eru fram í kafla “0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur”.  

 

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

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

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

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

  

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

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

 fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt.  

  

 Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir A  og B í 

 kafla 0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en 

 tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra  kemur, og ákveðið 

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

  

 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 
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 verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og 

 ógilding tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en  nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs 

 annmarkans.  

  Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna 

 þeim öllum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

  Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs  

0.5 Greiðslur – Verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir  

  Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar eins og við á hverju 

 sinni: 

 -Byggingarleyfisgjald 

 -Gatnagerðargjöld 

 -Heimtaugargjald 

 -Heimæðargjald hitaveitu 

 -Heimaðargjald vatnsveitu 

 -Skipulagsgjald 

 -Mælingargjald 

 -Brunabótamatsgjald 

 -Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdartíma sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30:2012 

 -Kostnað við hönnun og eftirlit 

 -Stjórnunarkostnað 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

  Verkkaupi leggur ekki til efni, búnað né tæki til verksins. Verktaki greiðir fyrir vatnsnotkun, 

 hita og rafmagn vegna framkvæmdanna. 

0.5.3 Breytingar á verkinu, viðbótarverk og/eða aukaverk 

 Orðskýringar:  

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

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

 viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á 
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 greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða 

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

 útfærslu.  

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

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

 aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

 Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum greinar 3.6 í ÍST 30. 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 skýrum 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. 

0.5.4 Greiðslur og reikningsskil 

  Um greiðslur og reikningsskil er vísað í grein 5.1 í ÍST 30.Greitt verður til verktaka samkvæmt 

 leiðréttri tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram og skráðir,  framlagðir og samþykktir 

 reikningar greiðast af verkkaupa 15 dögum eftir dagsetningu þeirra, og eða samþykkt 

 eftirlitsmanns verkkaupa. Nánar útfærð reikningsskil og greiðslur skulu vera samkvæmt 

 samkomulagi milli verkkaupa og verktaka á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu 

 reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið 

 að innheimta hverju sinni.  

 Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 

 tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þessu yfirliti skal skila á þar til gerðum 

 eyðublöðum. Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verkkaupa um 

 mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á 

 framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.  

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

 Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka, viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð 

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

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

0.5.5 Frestir - Tafabætur 

  Verktaki skal ljúka verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt kafla „0.1.7 Framkvæmdatími“. 

 Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal vertaki greiða verkkaupa ákveðna 

 upphæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem verkið dregst og þar til það sé að fullu  lokið 

 og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla „0.1.2 Útboðsform - 

 Útboðsyfirlit“. 

 Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

 Ef verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann strax skýra frá því og 

 sömuleiðis bera fram nauðsynleg gögn því til rökstuðnings, sbr. grein 5.2.3 í ÍST 30. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

 Verksamningur verðbætist mánaðarlega miðað við byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands 

 birtir. Tilboð skal miðað við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi tilboða.  

 Þrátt fyrir framangreind ákvæði skal þó aldrei miða við lægri vísitölu en upphafsvísitölu 

 verksamnings.  

 Tímataxtar í mögulegum aukaverkum og viðbótarverkum verðbætast á sama hátt og 

 samningsbundnar greiðslur. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

  Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki 

0.5.8 Magnbreytingar 

  Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 

 verkliðum jafnskjótt og hann verður þess var. Ef magnaukning nemur meira en 25% af 

 umsömdu magni skal verktaki tafarlaust hætta vinnu við tiltekinn verkþátt þar til eftirlitsmaður 

 hefur samþykkt að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. 

 Einingarverð skal haldast óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við einstaka 

 verkþátt verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verkþátt verði meira en 3% í 

 samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli eiga bæði verkkaupi sem og verktaki rétt á enduskoðun á 
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 einingarverði fyrir tiltekinn verkþátt með tilliti til þeirra áhrifa sem magnbreytingin kann að 

 hafa í för með sér.  

0.6  Ábyrgðir – Tryggingar – Ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

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

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

 umsjón yfir og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, 

 sem tengjast framkvæmd þessari. Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau 

 lögboðnu og samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og 

 þjónustu. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim 

 tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. 

0.6.2 Verktrygging 

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

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

 grein 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði „E-02“ með útboðs- og 

 samningsskilmálum þessum.  

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

 lækkar þá í 4 % af samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 

 verksamningur er verðbættu, og stendur  þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar 

 verkkaupa til lækkunar tryggingar.  

 Óheimilt er að lækka eða fella niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild frá 

 verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

0.6.3 Veðsetningar og eignaréttafyrirvarar 

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

 sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis 

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

 verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með 

 eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 
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0.6.4 Misræmi í gögnum 

  Ef um misræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða, skal verktaki umsvifalaust tilkynna 

 eftirlitsmanni verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki 

 samt sem áður bundinn af tilboði sínu. Ef um verulega villu er að ræða, sem leiðir til 

 kostnaðarbreytinga, skal samið um það sérstaklega. 

0.6.5 Ágreiningsmál 

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

 eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila verkkaupa, sbr. grein 6.3 í 

 ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal vísa ágreiningnum til 

 Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7  Vinnustaður 

0.7.1 Athafnarsvæði og vinnuaðstaða 

 Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi.  

 Vinnusvæðið markast af byggingargirðingu umhverfis lóðarmörk hjúkrunarheimilisins, sbr. 

 teikningu 2.01.21. Verktaki skal girða verksvæðið af eins og sýnt er á sömu teikningu og í 

 samráði við verkkaupa.  

 Vinnusvæði verktaka er andspænis íbúðarbyggð og við hliðiná Seltjarnarneskirkju. Gera skal 

 ráð fyrir umferð gangandi vegfarenda í námunda við íbúðarbyggð og kirkju og skal verktaki því 

 taka tillit til þessara aðstæðna, virða leyfilegan umferðarhraða á svæðinu og gæta fyllsta öryggis 

 í hvívetna. Bílaumferð er um Kirkjubraut og ber verktaka að taka tillit til þess og valda sem 

 minnstri röskun á bílaumferð á meðan á framkvæmdum stendur.  

 Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á 

 vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á 

 vinnustað”.  

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

  Verktaki skal leggja til nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína sbr. teikningu 2.01.21 sem og 

 geymslu fyrir efni og verkfæri. Húsnæði og aðstaða skal uppfylla allar þær kröfur er varða 

 öryggis- og heilbrigðismál. 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

21 

                                                                      B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                    kt: 130591-3889 

                                                                     S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

0.7.3 Akstur, vélar og fleira 

 Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og kosta öll 

 áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 

 framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni.  

  Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 

 lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 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 hann fara eftir 

 fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast 

 að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 

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

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

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

 umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar 

 nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.  

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

 vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 

 sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og 

 leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

0.7.6 Umsjón og eftirlit 

  Verkkaupi hefur eftirlitsaðila undir sér sem hefur yfirsýn með verki verktaka. Ef engin skýr 

 fyrirmæli koma fram á teikningum eða verklýsingu er verktaka skylt að fá samþykki 

 eftirlitsaðila verkkaupa fyrir frekari útfærslum og frágangi áður en vinna hefst. Verktaki 

 skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara á lok einstakra verkhluta. 
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0.8  Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn, verktaka og verkfundir 

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

 með eftirlitsaðila verkkaupa meðan á verkinu stendur. Byggingastjóri skal tilgreina verkstjóra 

 framkvæmdanna og skulu þeir vera ábyrgir fyrir framvindu verksins og daglegri skýrslugerð. 

 Þar komi fram við hvað sé unnið, mannafli, tæki og veðurfar og annað það sem hefur þýðingu 

 fyrir framgang verksins. Verkfundagerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 

 samþykktar með undirritun af báðum aðilum. Skal þetta vera innifalið í verki. 

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 staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.  

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

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

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

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

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

 yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir og vinna eftir 

 þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.  

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

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

 þeirri verkmöppu.  

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

 Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E–03” með 

 útboðs- og samningsskilmálum þessum. 
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0.8.3 Vinnu- og efnisgæði 

  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 verkkaupa, 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 kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni 

 eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

  Eftir því sem hægt er, hafa öll mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 

 málskekkjur, skal hann tilkynna það til eftirlitsaðila verkkaupa án tafar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

  Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir tegundir helstu 

 byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal hann eftir atvikum leggja 

 fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirlitsaðila verkkaupa. Gögn 

 skulu lögð fram það tímanlega að það valdi ekki töfum á framkvæmdum og ætla skal eftirliti 

 eðlilegan tíma  til umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og 

 framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

 Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 

 byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 

 undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa.  

  Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á 

 verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 Verklokaúttekt 

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

 Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaútteki 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 annarar úttektar. Ef þess þarf, skal verktaki greiða kostnað sem til fellur 

 vegna hennar.  
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 Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verktaka og verkkaupa allt verkið. Telji eftirlitsaðili 

 verkkaupa að eitthvað sé ábótavant eða úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt afhenda 

 verktaka úrbótalista um öll atriði sem þarf að lagfæra. 

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

 rafveitu, heilbrigðis- eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra 

 úttekta ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Ef 

 fram koma athugsasemdir frá þessum fulltrúum, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að 

 þeim sjálfum viðstöddum fari fram eða ekki. 

 

 Verkinu telst lokið séu eftirtalin atriði fullnægð: 

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

   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 

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á 

• Útfyllt eyðublað úr innri úttektum verktaka  

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana 

• Úttektarvottorð frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miða við teikningar 

  Hafi eftirfarandi atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa 

 út vottorð um úttekt, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi, og hefst þar 

 með ábyrgðartími verksins. Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar 

 og/eða  teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði 

 haldið eftir. Verktaki fær sanngjarnan frest til þess að ljúka viðkomandi verkum, sem talin eru 

 ófullnægjandi við úttekt þessa. Verktaki fær tiltekna verkliði greidda eftir fyrrgreindu mati 

 þegar staðfesting frá eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi 

 verki. 

  Um leynda galla eða annað sem kann að hafa yfirsést við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 

 gilda ákvæði í grein 4.5.6 í ÍST 30. 

 Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 12 mánuðir, munu fulltrúar verkkaupa og verktaka yfirfara 

 allt verkið. Almenn ákvæði um ábyrgð á verki er lýst í grein 4.4.11 og  4.5 í ÍST 30. 
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0.9 Tilboðsblað 

 Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið “Hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi”, 

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu og tilboðsskrá og þeim gögnum sem þar er vísað til og 

teljast hluti útboðsgagna verksins. 

 Undirritaður hefur kynnt sér öll ákvæði útboðsgagna auk aðstæðna á verkstað og í samræmi við 

það býðst undirritaður til að fullgera verkið fyrir, 

 Kr.__________________________með virðisaukaskatti. 

Kr._______________________________________________________________ 

 ( upphæð í bókstöfum ) 

 TILBOÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG.: 

 1. Aðstöðusköpun og rekstur     _________________________ 

2. Jarðvinna          

3. Burðarvirki          

4. Lagnir           

5. Rafvirki          

6. Frágangur innanhúss         

7. Frágangur utnahúss     __________________________ 

8. Frágangur lóðar         

9. Aukaverk / tímavinna     __________________________ 

 Þann _________________________ 2018 

 Nafn._________________________________________________________________ 

 Kennitala._____________________________________________________________ 

 Heimilisfang.___________________________________________________________ 

 Sími._________________________ 

 GSM.________________________ 

 Netfang.______________________ Veffang. // www._____________________ 

 Undirskrift.:_________________________________________ 
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0.10 Tilboðsskrá 

 

 

 

 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

27 

                                                                      B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                    kt: 130591-3889 

                                                                     S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

28 

                                                                      B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                    kt: 130591-3889 

                                                                     S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

29 

                                                                      B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                    kt: 130591-3889 

                                                                     S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

30 

                                                                      B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                    kt: 130591-3889 

                                                                     S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

0.11 Teikningaskrá B.G.HÖNNUNAR 
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E-01 FORM VERKSAMNINGS 

 

 

 

 

Hjúkrunarheimili 

Seltjarnarnes 

VERKSAMNINGUR 

V - 0001-2018 

DESEMBER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERKKAUPI: 

Seltjarnarnesbær 

 VERKTAKI: 

NAFN VERKTAKA 

 UMSJÓN: 

B.G.HÖNNUN 
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SAMNINGSAÐILAR 

 Verkkaupi:     Verktaki: 

Seltjarnarnesbær     Heimili: 

Austurströnd 2     Póstfang: 

170 Seltjarnarnes     Kt: 

       Sími: 

       Netfang: 

 Umsjónaraðili verkkaupa: 

B.G.HÖNNUN 

Seilugrandi 9 

107 Reykjavík 

Sími: 857-8895 

Netfang: bjorgvinag14@ru.is  

1.GREIN 

VERKEFNI 

 Um er að ræða hjúkrunarheimili á tveimur hæðum, ásamt kjallara, með 30 hjúkrunarrýmum, 

dagvist og félagsaðstöðu aldraðra. Staðsetning lóðar er við Kirkjubraut 2, gegnt 

Seltjarnarneskirkju. Burðarvirki byggingar er staðsteypt, járnbent steinsteypa í sökklum, 

botnplötu og veggjum en í milliplötu og þakvirki eru forsteyptar hol- og filigran plötur með 

ásteypulagi. Þök verða ,,heit þök“ ýmist með malarfargi eða torfþökum. Bygging er einangruð að 

utan og klædd af með sementsplötuklæðningu.  

Bygging samanstendur af tveimur álmum, austur- og vesturálmu ásamt tengibyggingu. 

Byggingarmagn er rúmir 3000 m2. 

2.GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

 Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

• Þennan samning. 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og verkskilmálum nr. 0001-

2018 

• Tilboðsblað verktaka dags.    2018 ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá  

• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags.    2018 

• Verkáætlun (tíma, mannafla- og greiðsluáætlun) 

• Verkmöppu gæðakerfis 

• ÖHU-áætlun verktaka 

mailto:bjorgvinag14@ru.is
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    3.GREIN 

       SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

 Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk, eins og fram kemur í 

kafla 0.4.1 í útboðs- og samningsskilmálum. Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu 

við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk., ef til þeirra 

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

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðsgagna: 

   kr.     með virðisaukaskatti 

 skrifað,             

 

4.GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

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

eigi síðar en 14. desember 2019. 

 

5.GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

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

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

  

 Dags.       Dags.     

  

 F.h. Seltjarnarnesbæjar    F.h. Nafn verktaka 

 

 Nafn og staða fulltrúa verkkaupa   Nafn og staða fulltrúa verktaka 
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E-02 FORM VERKTRYGGINGAR 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 

 Nafn tryggingafélags eða banka, lýsir því hér með yfir að, félagið eða bankinn ábyrgist 

verkkaupa, greiðslu á allt að kr. fjárhæð tryggingar í tölustöfum, í bókstöfum sem tryggingu fyrir 

því að nafn verktaka kt:............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við 

framkvæmd verksins: Hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi, í samræmi við verksamning. 

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

óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð og stendur þannig næstu 12 

mánuði.  

 Nafn tryggingafélags eða banka hefur kannað bakgrunn bjóðanda og kemur til með að ábyrgjast 

nafn verkkaupa, kt:........ komi til skriflegs verksamnings milli bjóðanda og verkkaupa.  

 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

Nafn tryggingarfélags eða banka 

 

Undirskrift og stimpill 
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E-03 VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

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

upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hún vera samþykkt af 

B.G.HÖNNUN áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til 

skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappa afhent verkkaupa. 

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

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

• Skjalastýringu 

• Póst, inn og út 

• Móttöku og dreifingu teikninga 

• Móttöku efnis 

• Meðhöndlun frávika og úrbóta 

• Auka- og viðbótarverk 

• Nýja greiðsluliði 

• Innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• Verkþáttarýni 

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

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

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

undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn með verkþáttarýni. Á sama hátt skal hann lýsa 

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

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

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

verkþætti.  

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

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina 

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka skv. eftirlitsáætlun hans 

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana 

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar 



                                                                             B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                          kt: 130591-3889 

                                                                               S:857-8895 
                                                                                                           netfang: bjorgvinag14@ru.is                                

 

 

 

 

Hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi 

Verklýsingar 

1.Aðstöðusköpun og rekstur  

        7. Frágangur utanhúss 

Desember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                                    B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                         kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

 

 

Efnisyfirlit 

1 Aðstöðusköpun og rekstur ..................................................................................................................... 43 

1.1 Almennt ............................................................................................................................................. 43 

1.2 Aðstöðusköpun og rekstur ................................................................................................................. 44 

1.3 Öryggisráðstafanir ............................................................................................................................. 44 

1.3.0 Almennt ......................................................................................................................................... 44 

1.3.1 Öryggisgirðing ............................................................................................................................... 45 

7 Frágangur utanhúss................................................................................................................................ 46 

7.1 Frágangur útveggja ............................................................................................................................ 46 

7.1.0 Almennt ......................................................................................................................................... 46 

7.1.1 Vatnsþétting sökkul- og kjallaraveggja ......................................................................................... 46 

7.1.2 Vatnsþétting á steypuskil ............................................................................................................... 47 

7.1.3 Einangrun ...................................................................................................................................... 47 

7.1.4 Fræsing í steypta útveggi ............................................................................................................... 48 

7.1.5 Sementsplata B:150mm ................................................................................................................. 48 

7.2 Trésmíði utanhúss.............................................................................................................................. 49 

7.2.1 Frágangur klæðningar .................................................................................................................... 49 

7.2.1.0 Almennt ............................................................................................................................. 49 

7.2.1.1 Steinullareinangrun 125mm .............................................................................................. 50 

7.2.1.2 Undirkerfi veggklæðningar ............................................................................................... 50 

7.2.1.3 Sementsplötuklæðning ...................................................................................................... 52 

7.2.1.4 Steinullareinangrun 50mm ................................................................................................ 52 

7.2.1.5 Steinullareinangrun 125mm .............................................................................................. 52 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                                    B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                         kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

7.2.1.6 Timburloft ......................................................................................................................... 53 

7.2.1.7 Upphengikerfi timburlofts ................................................................................................. 53 

7.2.2 Frágangur í kringum glugga og hurðir .......................................................................................... 53 

7.2.2.0 Almennt ............................................................................................................................. 53 

7.2.2.1 Vinklar ............................................................................................................................... 54 

7.2.2.2 Einangrun umhverfis glugga ............................................................................................. 54 

7.2.2.3 Þéttingar umhverfis glugga ................................................................................................ 54 

7.2.2.4 Klemmilistar ...................................................................................................................... 55 

7.2.3 Frágangur „heitra“ þaka ................................................................................................................ 55 

7.2.3.0 Almennt ............................................................................................................................. 55 

7.2.3.1 Asfalt pappi á steyptan þakflöt .......................................................................................... 55 

7.2.3.2 Asfalt pappi á portveggi .................................................................................................... 56 

7.2.3.3 Þríkantslistar í kverkar ....................................................................................................... 56 

7.2.3.4 Þrýstiþolin plasteinangrun, 100+150mm ........................................................................... 57 

7.2.3.5 Vatnsvarnardúkur .............................................................................................................. 57 

7.2.3.6 Filtdúkur ............................................................................................................................ 58 

7.2.3.7 Völusteinar ........................................................................................................................ 59 

7.2.3.8 Dren/takkadúkur ................................................................................................................ 59 

7.2.3.9 Mold til jöfnunar................................................................................................................ 60 

7.2.3.10 Torfþökur ........................................................................................................................... 60 

7.2.3.11 Jarðvegsvinkill ................................................................................................................... 61 

7.2.3.12 Drenmöl ............................................................................................................................. 61 

7.2.3.13 Steinullareinangrun á portveggi ........................................................................................ 61 

7.2.3.14 Þakniðurfall ....................................................................................................................... 62 

7.2.4 Frágangur svala ............................................................................................................................. 62 

7.2.4.1 Asfalt pappi á steyptan þakflöt .......................................................................................... 62 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                                    B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                         kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

7.2.4.2 Asfalt pappi á portveggi .................................................................................................... 63 

7.2.4.3 Þríkantslistar í kverkar ....................................................................................................... 63 

7.2.4.4 Þrýstiþolin plasteinangrun, 150+100mm ........................................................................... 64 

7.2.4.5 Vatnsvarnardúkur .............................................................................................................. 64 

7.2.4.6 Undirkerfi timburgólfs....................................................................................................... 65 

7.2.4.7 Timburgólf ......................................................................................................................... 66 

7.2.4.8 Steinullareinangrun á portveggi ........................................................................................ 66 

7.2.4.9 Þakniðurfall ....................................................................................................................... 66 

7.3 Járn- og blikkmíði utanhúss .............................................................................................................. 68 

7.3.1 Stálhandrið á svölum ..................................................................................................................... 68 

7.3.1.0 Almennt ............................................................................................................................. 68 

7.3.1.1 Stálhandrið á svölum ......................................................................................................... 68 

7.3.2 Áfellur, flasningar og vatnsbretti ................................................................................................... 69 

7.3.3 Stálfestingar ................................................................................................................................... 71 

7.3.4 Þakniðurfallsrör ............................................................................................................................. 71 

7.4 Gluggar, gler og útihurðir .................................................................................................................. 72 

7.4.1 Gluggar .......................................................................................................................................... 72 

7.4.1.0 Almennt ............................................................................................................................. 72 

7.4.1.1 GL-01A ............................................................................................................................. 75 

7.4.1.2 GL-01B .............................................................................................................................. 75 

7.4.1.3 GL-02 ................................................................................................................................ 75 

7.4.1.4 GL-03 ................................................................................................................................ 75 

7.4.1.5 GL-04 ................................................................................................................................ 76 

7.4.1.6 GL-05 ................................................................................................................................ 76 

7.4.1.7 GL-06 ................................................................................................................................ 76 

7.4.1.8 GL-07 ................................................................................................................................ 76 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                                    B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                         kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

7.4.1.9 GL-08 ................................................................................................................................ 77 

7.4.1.10 GL-09 ................................................................................................................................ 77 

7.4.1.11 GL-10 ................................................................................................................................ 77 

7.4.1.12 GL-11 ................................................................................................................................ 77 

7.4.1.13 GL-12 ................................................................................................................................ 78 

7.4.1.14 GL-13 ................................................................................................................................ 78 

7.4.1.15 GL-15 ................................................................................................................................ 78 

7.4.1.16 GL-16A ............................................................................................................................. 78 

7.4.1.17 GL-16B .............................................................................................................................. 79 

7.4.1.18 GL-17 ................................................................................................................................ 79 

7.4.1.19 GL-18 ................................................................................................................................ 79 

7.4.1.20 GL-19 ................................................................................................................................ 79 

7.4.1.21 Gl-20 .................................................................................................................................. 80 

7.4.1.22 GL-21 ................................................................................................................................ 80 

7.4.2 Útihurðir ........................................................................................................................................ 81 

7.4.2.1 ÚH-01A ............................................................................................................................. 81 

7.4.2.2 ÚH-01B ............................................................................................................................. 81 

7.4.2.3 ÚH-02 ................................................................................................................................ 81 

7.4.2.4 ÚH-03 ................................................................................................................................ 81 

7.4.2.5 ÚH-04 ................................................................................................................................ 82 

7.4.2.6 ÚH-05 ................................................................................................................................ 82 

7.4.2.7 ÚH-06 ................................................................................................................................ 82 

9.1 Tímavinna/Aukaverk ......................................................................................................................... 83 

 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                                    B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                             kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

 

 

 

 

 

  



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                           43                   B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                         kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

 

1 Aðstöðusköpun og rekstur 

1.1  Almennt 

 Um er að ræða nýbyggingu hjúkrunarheimilis upp á Valhúsarhæð á Seltjarnarnesi. Lóðin er 

staðsett við hlið Seltjarnarneskirkju, gegnt Kirkjubraut. Verktaki tekur við byggingarsvæði eins 

og það er á tilboðsdegi og kemur til með að vera í upphafi verks. Athafnarsvæði verktaka 

afmarkast inn á byggingarstað í samráði við eftirlit. Verktaki skal kynna sér aðstæður á 

byggingarstað áður en tilboð er gert. 

 Hafa skal samráð við eftirlitsmann verkkaupa fyrir uppsetningu öryggisgirðingar í kring um  

byggingarsvæði áður en jarðvinna hefst. Ef nauðsyn þykir að taka niður girðinguna að hluta, 

vegna t.d. fyllingar utan sökkla eða annarrar hagræðingar verktaka, þá mun ekki vera greitt 

sérstaklega fyrir það. Aðkoma verktaka verður um hlið girðingar á suðurausturmörkum lóðar frá 

Kirkjubraut.  

Verktaki skal afla upplýsinga um lagnir í lóð hjá veitustofnunum áður en gröftur hefst. Bjóðandi 

skal hafa í huga, að núverandi lagnir á svæðinu eru á hans ábyrgð á verktímanum. Allar nýjar 

lagnir sem lagðar verða á framkvæmdatíma tengjast inn á holræsakerfi í lagnabrunna sem 

staðsettir eru á suð-vesturhorni lóðarmarka, gegnt Kirkjubraut. Verktaki skal setja upp aðstöðu á 

vinnustað og gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir. 
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1.2 Aðstöðusköpun og rekstur 

 Teikning: 2.01.21  

 Verktaki og eftirlitsmaður verkkaupa skulu í sameiningu finna hentugt svæði innan vinnusvæðis 

þar sem verktaki getur komið sér upp nauðsynlegri vinnu- og starfsmannaaðstöðu. Fara skal eftir 

teikningu/m eftir fremsta megni við uppsetningu vinnusvæðis. 

Verktaki skal gæta þess við vinnu sína, að óhreinka ekki nærliggjandi götur og svæði, sem og að 

sjá til þess að allt rusl verði fjarlægt jafnóðum. Ekki skal raska óhreyfðu landi utan vinnusvæðis 

án heimildar eftirlitsmanns. Mælst er til að verktaki komi sér upp fleiri en einum byggingakrana 

og að vinnupallar verðir reistir jafnóðum samhliða uppsteypu. Í verklok skal verktaki fjarlægja 

allar vinnubúðir, flytja burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið. Hreinsa skal 

húsnæðið og þrífa að utan.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Greidd er heildarupphæð (heild) fyrir aðstöðu, undirbúning verks og frágang í verklok. Innifalið 

er m.a.: allur kostnaður við aðstöðusköpun,  vinnuskála, rekstur vinnusvæðis, undirbúning verks, 

bráðabirgðalokanir, öryggisráðstafanir, brottflutning á efnisafgöngum, frágang á verktíma og í 

verklok. Einnig skal innifalin kostnaður sem hlýst af því að uppfylla almenn ákvæði útboðslýsingu 

og ákvæði laga og reglugerða sem ná yfir starfsemi á verkstað. 50% af þessum tilboðslið kemur 

til greiðslu þegar verktaki hefur komið sér upp aðstöðu og hafið verk, 25% þegar verkið er 

hálfnað og 25% við verklok. 

1.3 Öryggisráðstafanir 

1.3.0 Almennt 

Verktaki skal bera allan kostnað, og annast allar öryggisráðstafanir, sem nauðsyn krefur á 

vinnustað. Við gerð og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við 

eftirlitsmann verkkaupa og Vinnueftirlit ríkisins. Áður en verkið hefst skal verktaki leggja fram 

öryggis- og heilbrigðisáætlun sem skal samþykkt af verkkaupa. Þar skal m.a. gerð grein fyrir 

hvernig verktaki hyggst tryggja öryggi á vinnustað. Gerð er krafa um að áætlun þessari verði 

fylgt eftir með virku innra eftirliti. Framkvæmdum skal haga í samræmi við fyllstu kröfur um 

öryggi á vinnustöðum, bæði hvað varðar vinnuvélar og aðbúnað. Allur kostnaður sem fylgir 

kröfum þessum skal greiðast af verktaka. 
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1.3.1 Öryggisgirðing 

 Verktaki skal strax í upphafi verks, girða athafnasvæði af með byggingargirðingu í  samráði við 

eftirlitsmann verkkaupa. Aðgangshlið skulu vera lokuð og læst utan vinnutíma. Verktaki skal sjá 

um alla umsjón og viðhald á byggingargirðingu á framkvæmdatíma. Allur frágangur 

byggingagirðinga, vinnupalla, lokana og bráðabirgðaráðstafana er háður samþykki eftirlitsmanns 

verkkaupa og verktaki skal gera allt til að skapa sem mest öryggi. Verktaki skal sjá um að taka 

niður byggingargirðingu í lok verks. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Greitt er fyrir hvern lengdarmeter (m) frágenginnar girðingar. Innifalið er allt efni og vinna við 

uppsetningu, sögun, stífingar, fergingar, viðhald á verktíma og fjarlægingu girðingar að verki 

loknu. 
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7 Frágangur utanhúss 

7.1 Frágangur útveggja 

7.1.0 Almennt 

 Verkið skal vinna eftir gildandi lögum og reglugerðum, sem og þeim stöðlum sem í gildi eru 

þegar verkið er boðið út sbr. útboðslýsingu. Verktaki skal kynna sér strax í upphafi verks  allar 

teikningar vel og ítarlega og vera viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en  hann 

mælir fyrir einstökum verkþáttum. Ef það kemur í ljós misræmi á milli teikninga og verklýsingar, 

skal leita til umsjónarmanns verkkaupa. Verktaki má ekki gera neinar breytingar á verkinu nema 

með samþykki verkkaupa. Óski verktaki að nota annað efni en sérgreint er í verklýsingu skal hann 

leggja til gögn um gæði, sem verkkaupi tekur gild.   

 Frágangur sem tilheyrir verkáfanga þessum samanstendur af vatnsþéttingu á öllum steyptum 

veggflötum að utan sem og fullnaðarfrágangi á sökklum. Notast skal eingöngu við vottuð efni og 

fara skal eftir leiðbeiningum við framleiðanda við framkvæmd á hverjum verklið fyrir sig.  

7.1.1 Vatnsþétting sökkul- og kjallaraveggja 

 Teikningar: 2.01.00 - 2.01.09 – 2.01.10 – 2.01.11 – 2.01.12 – 2.02.01 – 2.02.02 – 2.02.03 - 

2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Vatnsþétta skal alla steypta sökkul- og kjallaraveggi með einu lagi af ábræddum tjörupappa 

samkvæmt lýsingu þessari eða annarri sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir.  

 Áður en verkliður hefst skal athuga gaumgæfulega að engin óhreinindi né jarðvegur liggi við, eða 

á veggflötum. 

Leggja skal tjörupappa lárétt á veggfleti og byrja skal neðst og næsta lag fyrir ofan skal skarast 

niður á neðra lag a.m.k 100mm þar til ábræddur tjörupappi er kominn a.m.k 200mm fyrir ofan 

gólfkóta 1.hæðar. Gengið er frá tjörupappa með áláfellu (Á-02, sjá verklýsingu 7.3.2) sem leggst 

í fræsta rauf í útvegg (Sjá verklýsingu 7.1.4). 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining tjörupappa er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið 

dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, 

frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið þennan. 
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7.1.2 Vatnsþétting á steypuskil 

 Teikningar: 2.01.00 - 2.01.09 – 2.01.10 – 2.01.11 – 2.01.12 – 2.02.01 – 2.02.02 – 2.02.03. Fleiri 

teikningar geta átt við. 

 Vatnsþétta skal öll lárétt steypuskil á útveggjum með einu lagi af ábræddum tjörupappa 

samkvæmd lýsingu þessari eða annarri sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. 

 Áður en verkliður hefst skal athuga gaumgæfulega að engin óhreinindi né jarðvegur liggi við, eða 

á veggflötum.  

Mælst er til að tjörupapparúlla sé skorin langsum í 400mm breiða renninga svo efnisnýting sé 

sem mest. Renningar skulu vera ábræddir á lárétt samskeyti þar sem hæðarskil á steyptum 

veggjum er.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: 

Mælieining tjörupappa er metrar (m ), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið þennan. 

7.1.3 Einangrun 

 Teikningar: 2.01.00 - 2.01.09 – 2.01.10 – 2.01.11 – 2.01.12 – 2.02.01 – 2.02.02 – 2.02.03. Fleiri 

teikningar geta átt við. 

 Einangra skal sökkul- og kjallaraveggi með 100mm plasteinangrun með rýmþyngd 24kg/m3. 

Einangrun skal festa með a.m.k 5 díflum á hvern 1m2 einangrunar.  

Einangrunarplötur skulu falla þétt saman á öllum köntum og liggja þétt upp að steyptum 

veggflötum. Efsta plata sökkuleinangrunar skal ná a.m.k 100mm upp fyrir gólfkóta 1.hæðar og 

skal vera tilskorin með lágmarksvatnshalla. Athuga skal gaumgæfulega að enginn jarðvegur eða 

því um slíkt sé á milli einangrunar og veggflatar.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining plasteinangrunar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa 

verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið þennan. 
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7.1.4 Fræsing í steypta útveggi 

 Teikningar: 2.01.00 - 2.01.09 – 2.01.10 – 2.01.11 – 2.01.12 – 2.02.01 – 2.02.02 – 2.06.01. Fleiri 

teikningar geta átt við. 

 Í sirka 200mm hæð fyrir ofan gólfkóta 1.hæðar og fyrir ofan öll gluggagöt skal fræsa rauf 

skáhalt í steyptan útvegg, a.m.k 40mm djúpa og 5mm þykka. Fræst rauf skal vísa upp svo vatn 

geti leitað út.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining fræsingar er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið þennan. 

7.1.5 Sementsplata B:150mm 

 Teikningar: 2.01.00 - 2.01.09 – 2.01.10 – 2.01.11 – 2.01.12 – 2.02.01 – 2.02.02 – 2.06.01. Fleiri 

teikningar geta átt við. 

 Sementsplötu, Viroc eða sambærilegt, skal saga niður í 150mm breiða renninga á verkstað og 

leggja niður, framan á sökkuleinangrun. Sementsplötur skulu vera límdar á plasteinangrun með 

Sikaflex, Maxibond eða sambærilegu límkítti.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining sementsplötu með b=150mm er metrar (m ),  mælt af teikningum. Einingarverð skal 

innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf 

til að fullgera verklið þennan. 

 

 

 

 

 

 

 



Seltjarnarnesbær  Almennt útboð 

Hjúkrunarheimili  Almennir verk- og útboðsskilmálar 

                                                           49                   B.G.HÖNNUN  Björgvin Andri Garðarsson 
                                                                                                                                         kt: 130591-3889 

                                                                            S:857-8895 
                                                                                                      netfang: bjorgvinag14@ru.is 

 

7.2 Trésmíði utanhúss 

7.2.1 Frágangur klæðningar 

7.2.1.0 Almennt 

 Harðpressaðar steinullarplötur skal setja utan á vatnsþétt burðarvirki sem þarfnast ekki 

vindvarnarlags. Einangrun skal einnig setja uppundir útkragandi steyptar plötur og umhverfis alla 

steypta burðarbita.  

Allar plötur skulu vera heilar með óskemmdum hornum og köntum. Einangrun skal ávallt falla 

vel saman og hvergi má glufa á milli platna. Plötur skulu falla þétt að undirlagi. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda um frágang og uppsetningu. Leita skal samþykkis eftirlitsmanns 

verkkaupa á frágangi einangrunar áður en klætt er yfir 

- Harðpressuð veggullarplata, 125mm þykk, fest með a.m.k 5 díflum á hvern 1m2. 

- Rúmþyngd 80 kg/m3. 

- W/mK =0,034 

- 7 kPa 

 Ál undirkerfi klæðningar skal vera uppbyggt af standandi L-leiðurum sem festast á burðarvirki 

og standandi T-leiðurum sem festast við L-leiðara, í flútti við einangrun. Framan á T-leiðara skal 

festa liggjandi „omega“ gataprófíl.  

 Þar sem útveggir eru klæddir skal burðarkerfi undir klæðingu vera í samræmi við kröfulýsingu 

þessa.  

Burðarkerfi skal vera gert úr áli og ekki má myndast rafspenna á milli ólíkra efna. Festa skal upp 

álleiðara með heitgalvanhúðuðum múrboltum. Á milli álleiðara og steypu skal leggja asfaltpappa 

á milli. Þegar lokið er að stilla af álleiðara skal fullherða múrbolta í samræmi við leyfilega herslu 

múrbolta, uppgefið af framleiðanda. Við hönnun og festingar á leiðurum er það á ábyrgð verktaka 

að burðarkerfi leyfi alla hreyfingu í burðarkerfi og klæðningu. Verktaki leggur til útreikninga um 

fjölda og gerð festinga á burðarkerfi. Útreikninga þessa skal leggja fram til samþykktar 

burðarþolshönnuðar hússins sem og eftirlitsaðila verkkaupa. Allar festingar utanhúss skulu 

þannig útfærðar m.t.t. efnis og/eða útfærslu að engin hætta sé á tæringu málma vegna mismunandi 

spennu þeirra (tvímálmvirkni). Þar sem veggfestingar mætast á úthornum skal því þannig hagað 

að múrboltar standist ekki á þannig að brotni úr horni. 
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 Útveggjaklæðning skal vera sementsplötuklæðning. Almennt skal klæðning vera standandi, 

8mm að þykkt, 450mm að breidd og 3050mm á hæð, en brotin upp með mismunandi 

plötustærðum fyrir ofan, og á milli glugga. Litur klæðningar skal almennt vera í ljósgráum tón en 

klæðning skal vera brotin upp á stöku stað í ljósbrúnum lit. Klæðning skal stalla samkvæmt 

málum sem gefin eru á útlitsteikningum séruppdrátta.  

 Lofta- og svalaklæðning skal vera timburklæðning. Timburklæðning skal ýmist vera langsum 

eða þversum, 21mm að þykkt og 120mm að breidd með 5mm millibili.  

Allt tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra kvista. Ekki mega vera 

margir stórir kvistir í sama þversniði, né heldur mega sjást merki um rot, sveppi eða skordýr. 

Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo að samsetningar, festingar o.fl. sé hægt að útfæra 

á réttan hátt. Verktaki skal velja viðartegund til verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa 

sem og arkitekt. 

7.2.1.1 Steinullareinangrun 125mm 

 Teikningar: 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Einangra skal útveggi með 125mm þykkum harðpressuðum veggullarplötum með rúmþyngd 80 

kg/m3. Veggullarplötur skal festa með a.m.k. 5 díflum á hvern 1m2.  

Einangrun skal falla þétt saman á köntum og liggja þétt að útvegg sem og álleiðurum. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining steinullareinangrunar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 

hafa verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.1.2 Undirkerfi veggklæðningar 

 Teikningar: 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Klæða skal útveggi með standandi sementsplötuklæðningu, sem skal skrúfast á álundirkerfi.  

Í meginatriðum er grindin byggð upp af álleiðurum og álprófíl sem sementsplötuklæðningin er 

skrúfuð beint á með sjálfborandi ryðfríum skrúfum. Verktaki skal tryggja að málmblanda í 

skrúfum orsaki ekki tvímálmvirkni við álkerfið og þar af leiðandi tæringu. Verktaki skal leggja 

fram gögn þess efnis til eftirlitsmanns verkkaupa áður en til framkvæmdarinnar kemur. 

Allt efni sem notað er til verksins skal vera fyrsta flokks og gallalaust. Efnið skal vera þannig um 

búið að það komist óskemmt á verkstað og á verkstað skal það varið. Hvað varðar önnur atriði í 

sambandi við meðferð, geymslu o.fl. á efni skal fara alfarið eftir fyrirmælum frá framleiðenda. 

Vegna hættu á tæringu skal hindra alla beina snertingu áls við blauta steypu eða aðra málma. Áður 
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en verkið hefst skal verktaki mæla upp húsið og hafa til viðmiðunar þegar efni er pantað. Bera 

skal allar máltökur og efnislista undir verkkaupa til samþykktar. Samþykki verkkaupa útilokar þó 

ekki ábyrgð verktaka á máltöku og málsetningum. Verktaki skal annast allar útsetningar á 

grindum og plötum í samræmi við teikningar. 

 Uppbygging á undirkerfi veggklæðningar má sjá í lið 7.2.1.0. 

 Veggfestingarnar eru festar í steyptan útvegg með ryðfríum múrboltum. Hver leiðari skal vera 

festur í útvegg með a.m.k tveimur veggfestingum. Veggfestingar skulu afréttast í lóðréttar línur 

með snúru. Við alla uppsetningarvinnu skal gæta fyllstu nákvæmni. Hönnun grindar s.s. fjöldi 

veggfestinga, niðurdeiling þeirra og bil milli leiðara skal vera gerð af verktaka. Hönnun grindar 

skal vera skv. álagsskilyrðum burðarþolshönnunar og skal því bera hönnun undir verkfræðinga 

til samþykktar. 

 Gæta skal að allri hreyfingu á álgrindinni. Á veggfestingunum (L-leiðari) eru annars vegar ílöng 

göt, sem taka upp hreyfingar í álgrindinni og hins vegar hringlaga göt. Hvern L-leiðara á að festa 

í hringlaga götin á aðeins einni veggfestingu, helst sem næst miðju. Á öðrum stöðum skal festa 

L-leiðara í ílöngu götin. Þannig að grindin geti hreyfst í allar áttir. Festa skal T-leiðara með 

ryðfríum sjálfborandi skrúfum, tvær skrúfur í hvern festivinkil (L-leiðara). Festa skal liggjandi 

„omega“ álprófíl framan á T-leiðara með ryðfríum, sjálfborandi skrúfum. Milli veggjar og 

festivinkils(L-leiðara) skal setja asfalt þakpappamillilegg sem dregur úr varmaleiðni 

festingarinnar. Tryggja skal að veggfesting (L-leiðari) snerti hvergi steypu. Verktaki skal tryggja 

að málmblanda í múrboltum orsaki ekki tvímálmvirkni við álið og skal leggja fram gögn þess 

efnis til eftirlitsmanns verkkaupa. 

 Nákvæmniskröfur um afréttingu á álgrind og klæðningu skulu vera eftirfarandi: 

  • Klæddir veggir: +/‐ 2 mm á 4 m réttskeið  

 • Leiðar: +/‐ 1mm á 3m réttskeið  

 • Sýnilegar festingar: +/‐ 1 mm  

 • Huldar festingar: +/‐ 5 mm  

 • Staðsetning annara hluta: +/‐ 2 mm 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining undirkerfa klæðningar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 

hafa verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 
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7.2.1.3 Sementsplötuklæðning 

 Teikningar: 2.03.01 – 2.03.02 – 2.03.03 – 2.03.04 - 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04 – 

2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Klæðning skal vera 8mm þykk sementsplötuklæðning. Sementsplötur eru almennt 450x3050mm 

og skulu vera standandi.  Stöllun á plötum skal vera 1240mm nema annað sé tekið fram. Á milli 

glugga og fyrir ofan glugga skal klæðning vera brotin upp með mismunandi lengdar og 

breiddarmálum. Sjá nánar á útlitsteikningum séruppdrátta (2.03.01-.04). 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining klæðningar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa verið 

dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, 

frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.1.4 Steinullareinangrun 50mm 

 Teikningar: 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Einangra skal undir loft og umhverfis steypta burðarbita með 50mm þykkum harðpressuðum 

veggullarplötum með rúmþyngd 80 kg/m3. Veggullarplötur skal festa með a.m.k. 5 díflum á hvern 

1m2.  

Einangrun skal falla þétt saman á köntum og liggja þétt að útvegg sem og álleiðurum. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining steinullareinangrunar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 

hafa verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.1.5 Steinullareinangrun 125mm 

 Teikningar:2.06.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Einangra skal undir útkragandi milliplötu, þar sem innirými er fyrir ofan, með 125mm þykkum 

harðpressuðum veggullarplötum með rúmþyngd 80 kg/m3. Veggullarplötur skal festa með a.m.k. 

5 díflum á hvern 1m2.  

Einangrun skal falla þétt saman á köntum og liggja þétt að útvegg sem og álleiðurum. 
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining steinullareinangrunar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 

hafa verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.1.6 Timburloft  

 Teikningar:2.06.02 – 2.06.03. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Timburklæðning úr hefluðum timburborðum í loft, ýmist lögð langsum eða þversum. 

 Efnisþykkt skal vera 21x120mm með 5mm fúgubili.  Borð skrúfuð á upphengikerfi með ryðfríum 

skrúfum 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining timburklæðningar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 hafa 

verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.1.7 Upphengikerfi timburlofts 

 Upphengikerfi lofts skal vera úr álleiðurum og álvinklum. Vinklar skulu vera boltaðir upp í 

burðahluta með heitgalvanhúðum múrboltum. Slíta skal vinkla frá burðarhluta með asfalt 

þakpappamillilegg. Á vinkla skal skrúfa leiðara úr flötu áli með ryðfríum, sjálfborandi skrúfum. 

Neðan á leiðara skal skrúfa álvinkla með ryðfríum, sjálfborandi skrúfum. Hönnun upphengikerfis 

s.s. fjöldi loftafestinga, niðurdeiling þeirra og bil milli leiðara skal vera gerð af verktaka. Hönnun 

upphengikerfis skal vera skv. álagsskilyrðum burðarþolshönnunar og skal því bera hönnun undir 

verkfræðinga til samþykktar. Taka skal fram að timburloft er hallandi í átt að byggingu og skal 

verktaki, hanna, leysa og framkvæma verklið þennan samkvæmt því.  

7.2.2 Frágangur í kringum glugga og hurðir 

7.2.2.0 Almennt 

 Verktaki skal vanda allan frágang og gæta þess að allar þéttingar séu heilar og gallalausar. Áður 

en lokað er fyrir þéttingar skal fá samþykki frá eftirlitsaðila verkkaupa. Ef listar og yfirborð 

glugga og glers hlýtur skaða af á meðan framkvæmd stendur skal verktaki bæta það á sinn 

kostnað. 
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7.2.2.1 Vinklar  

 Teikningar:2.06.01 - 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Notast skal við 120x60x5mm stálvinkla með styrkingu. Tryggja skal að vinklar snerti hvergi 

steypta fleti. Verktaki skal tryggja að málmblanda í múrboltum orsaki ekki tvímálmvirkni við 

veggfestingu og skal leggja það fram til eftirlitsmann verkkaupa. 

 Stálvinklar skulu festast 80mm inn á glugga, mælt frá ytri brún álkápu, áður en ísetning fer 

fram. Stálvinklar sem festast á hliðar- og toppstykki skulu snúa inn, en vinklar sem festast undir 

botnstykki skulu snúa út. Á milli botnstykkis og vinkils skal þanborði festast með. Passa skal að 

á milli glugga og stálvinkils og á milli steypu og stálvinkils skal setja þakpappamillilegg.   

 Stálvinklar skulu festast í gluggakarma með rústfríum 4,8x40mm sjálfborandi skrúfum en í  

steypta veggfleti með heitgalvanhúðuðum 4,8x72mm múrboltum.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining stálvinkla er stykki (stk), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.2.2 Einangrun umhverfis glugga 

 Teikningar:2.06.01 - 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal XPX einangrun yfir vinkla á alla kanta glugga og hurða. Einangrun skal vera 

fleygskorin í 45°.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining XPX einangrunar er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.2.3 Þéttingar umhverfis glugga 

 Teikningar:2.06.01 - 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Bræða skal einfalt lag af asfalt pappa yfir XPS einangrun og a.m.k 100 mm út á steypta 

veggfleti. Asfalt pappi skal ganga yfir vinkla og upp á gluggastykki og heilbræðast þar við. 

Losa skal ál smellikápu áður en asfalt pappi er heilbræddur á glugga, og þeim komið fyrir aftur 

að framkvæmd lokinni. 
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining þéttidúks er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.2.4 Klemmilistar 

 Teikningar:2.06.01 - 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þar sem asfalt pappi bræðist út á veggflöt, fyrir ofan glugga og hurðir, skal leggja klemmilista 

yfir pappa og inn í fræsta rauf í steyptum vegg (Sjá lið 7.1.4). Fylla skall upp í fræsta rauf með 

polyurethan kítti. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining klemmilista er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

 

7.2.3 Frágangur „heitra“ þaka 

7.2.3.0 Almennt 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Lögð er fram krafa frá verkkaupa að einungis vanir menn mega vinna við frágang þaka. Gerðar 

eru miklar kröfur um vinnugæði og farið er fram á a.m.k 5 ára reynslu í þakfrágangi. 

Verktaki skal leggja fram lista yfir þau verk sem iðnaðarmaður hefur unnið við. 

7.2.3.1 Asfalt pappi á steyptan þakflöt 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þakflötur sem á að leggja á, skal vera laus við misfellur, grófa steypuáferð, fitu og óhreinindi. 

Þakflötur skal vera grunnaður með þar til gerðum grunn á steypta fleti. Notast skal við 

fljótþornandi grunn.  

 Áður en þakpappi er lagður skal leggja þríkantslista í allar kverkar. Þakpappi skal vera 

asfaltpappi, sem er heillímdur á þakflöt með eldsuðu. Pappinn skal skarast á lang- og 

skammhliðum. Pappalag skal leggja þvert á stefnu vatnshalla og skörun pappa skal vera undan 

vatnshalla. Asfaltpappa skal bræða ofan í þakniðurfallsgöt og a.m.k 100mm upp á portveggi.  

 Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

asfaltspappa. Asfaltið skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn 
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SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 4,9 

kg/m2 .  

Pappalagið skal vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu. 

    

 Allar frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning þéttilags hefst. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim pappa sem ekki uppfyllir kröfur sem lagðar eru hér 

fram.  

Vanda skal til suðuvinnu og krafist er þess að frágangur sé gallalaus að öllu leyti. Allur frágangur 

sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Pappann skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á 

undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining asfaltpappa er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.3.2 Asfalt pappi á portveggi 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal asfalt þakpappa með eldsuðu upp á portveggi og yfir þá svo pappi gangi a.m.k 

100mm niður fyrir þakkant. Leggja skal pappann lárétt og skal skörun vera undan vatnsálagi. 

Asfalt pappi er lagður yfir pappa sem þegar hefur verið bræddur a.m.k 100mm upp á portveggi 

og bræðist einnig ofan í þakniðurföll þar sem við á.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining asfaltpappa á portveggi er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal 

innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem 

þarf til að fullgera verklið. 

7.2.3.3 Þríkantslistar í kverkar 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Áður en þakpappi er lagður skal leggja þríkantslista í allar kverkar þar sem þakflötur mætir 

portveggjum. Sníða skal þríkantslista til eftir bestu getu þar sem þeir mæta þakniðurföllum. Ofan 

á þrýstiþolna plasteinangrun skal gera slíkt hið sama.   
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining kverklista er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

 

7.2.3.4 Þrýstiþolin plasteinangrun, 100+150mm 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal tvö lög af þrýstiþolinni plasteinangrun, 100+150mm með rúmþyngd 24 kg/m3. 

Einangrunarplötur skulu vera nótaðar og gæta skal þess að samskeyti skarist svo engin 

samskeyti nái heil niður að þakfleti. Vanda skal allan frágang í kringum þakniðurföll. 

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

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu. Allar frágangslausnir skulu  

einnig lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal við niðurlögn og er 

krafist fullkomins árangurs . Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 

Einangrun skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining þakeinangrunar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.3.5 Vatnsvarnardúkur 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Ofan á plasteinangrun skal leggja glertrefjastyrktan PVC þakdúk frá viðurkenndum framleiðanda. 

Þykkt dúksins skal vera a.m.k 1.6mm og þyngd 1.5 kg/m2. Dúkurinn skal anda svo að raki milli 

dúks og einangrunar eigi greiða leið út. Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu lofti 

svo hann myndi heildstæða, og órofna heild yfir allan þakflötinn og upp á og niður fyrir alla 

portveggi. Dúkinn skal leggja ofan í þakniðurföll og skal vanda sérstaklega til verka í kringum 

niðurföll. Langhliðar skulu skarast um a.m.k 100 mm og skammhliðar a.m.k 150mm. Niðurlögn 

og skörun dúksins skal vera sú sama og asfaltpappinn.  

 Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

þakdúks. Gefa skal minnst 15 ára ábyrgð á þakdúk og 10 ára ábyrgð á vinnu við lögn og frágang 
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þakdúks. Þakdúkurinn skal gerður úr mýktu PVC efni með kjarna úr glertrefjavef. PVC efnið skal 

vera með íblöndunarefnum sem gefa því m.a eftirfarandi eiginleika:  

 -Varmaþol, þol gegn útfjólubláum geislum 

 -Mýkt í kulda 

 -Brunatefjandi 

 -Mótstöðu gegn sveppum.  

 Allar frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning þéttilags hefst. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim pappa sem ekki uppfyllir kröfur sem lagðar eru hér 

fram.  

Vanda skal til suðuvinnu og handavinnu, krafist er þess að frágangur sé gallalaus að öllu leyti. 

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

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

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining vatnsvarnardúks er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.3.6 Filtdúkur 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal polypropylene filtdúk yfir vatnsvarnardúk sem undirlag fyrir farg. Niðurlögn og 

skörun dúks skal vera sú sama og vatnsvarnardúkurinn. Filtdúkurinn skal ná a.m.k 100mm upp á 

alla kanta þaksins. Taka skal fram að filtdúkurinn skal ekki vera festur niður á neinn hátt, heldur 

er hann eingöngu lagður niður sem millilegg á milli vatnsvarnardúks og fargs. 

 Allar frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning filtdúks hefst. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim dúk sem ekki uppfyllir kröfur sem lagðar eru hér fram.  

Vanda skal til handavinnu og krafist er þess að frágangur sé gallalaus að öllu leyti. Allur frágangur 

sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Pappann skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á 

undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining filtdúks er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.2.3.7 Völusteinar 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Völusteina skal leggja út sem farg yfir þakfrágang. Lagþykkt steina skal vera að jafnaði 80-

100mm og kornastærð skal vera 25-50mm. Við niðurlögn völusteina skal gæta ítrustu varkárni 

við aðra byggingahluta og er gerð krafa frá verkkaupa, að við losun völusteina ofan á þak, skal 

verktaki leggja út nægjanlega sterkt bráðabirgðaundirlag á það svæði þar sem losun fer fram, svo 

að ekki undir neinum kringumstæðum geti vatsnvarnarlag rofnað. Losun skal fara fram með 

byggingakrana, og munu völusteinar koma til með að vera í stórum burðarpokum. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining völusteina er rúmmetrar (m3), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.3.8 Dren/takkadúkur 

 Teikningar: 2.01.18 - 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þar sem frágangur þaks er með torfi skal leggja þriggja laga drendúk/takkadúk ofan á 

vatnsvarnardúk(PVC). Dúkurinn skal vera með góðri öndun sem hleypir umframraka í gegnum 

sig.   

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

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

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

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

lagnar og krafist er fullkomins árangurs. Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli 

framleiðanda. Dúk skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður 

fyrir 5°C. 
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining takkadúks er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

 

 

7.2.3.9 Mold til jöfnunar 

 Teikningar: 2.01.18 - 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Yfir drendúk skal leggja út moldarjarðveg til yfirborðsjöfnunar, 80-180mm að þykkt. 

 Við niðurlögn skal gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum byggingarhlutum. Gert er ráð 

fyrir að mold verði losuð ofan á þak með byggingakrana og skal hún vera lögð í jöfnu lagi yfir 

þakflöt.  Vanda skal til allra verka svo tryggja megi góða og eðlilega gróðurþekju á þaki.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining moldarlags er rúmmetrar (m3), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.3.10 Torfþökur 

 Teikningar: 2.01.18 - 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Yfir moldarjarðveg skal leggja tvö lög af 25-40mm túnþökum þar sem neðra lag skal snúa öfugt 

svo ræturnar tengist saman.  

 Þökur koma í rúllum og skal vanda alla vinnu við útlagningu þeirra svo þökur liggi þétt að hvor 

annarri á öllum köntum og tryggja hámarks viðloðun og gróðraræktun þaksins. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining túnþaka er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.2.3.11 Jarðvegsvinkill 

 Teikningar: 2.01.18 - 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þar sem jarðvegur í torfþaki mætir drenmöl skal koma fyrir jarðvegsvinkli úr áli. Staðsetja skal 

vinkil ofan á drenkerfi(takkadúk) og skal hann ganga undir moldarjarðveg.  

Jarðvegsvinkill skal uppfylla a.m.k eftirfarandi kröfur: 

  -Fjöldi gata:   50 stk/m 

  -Stærð gata  40x5 mm 

  -Stærð vinkils  240x120mm 

 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining jarðvegsvinkils er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.3.12 Drenmöl 

 Teikningar: 2.01.18 - 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Við kanta og niðurföll á torfþaki skal koma fyrir drenmöl, a.m.k 600 mm frá köntum. Kornastærð 

malar skal vera 10 – 25 mm. Við niðurlögn skal gæta þess að valda ekki skemmdum á öðrum 

byggingarhlutum og uppbyggingu þaks.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining á drenmöl er rúmmetrar (m3), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.3.13 Steinullareinangrun á portveggi 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Einangra skal innan á og ofan á alla portveggi með 50mm þykkum harðpressuðum 

veggullarplötum með rúmþyngd 80 kg/m3. Veggullarplötur skal festa með a.m.k. 5 díflum á hvern 

1m2.  

Einangrun skal falla þétt saman á köntum og liggja þétt að útvegg sem og álleiðurum. 
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining steinullareinangrunar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 

hafa verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.3.14 Þakniðurfall 

 Teikningar: 2.01.17 – 2.01.18 – 2.01.19 – 2.01.20 – 2.06.01. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þakniðurföll skulu vera af þeirri gerð sem er í samræmi við dúkaframleiðanda og leiðbeiningar 

þeirra. Þakniðurföllum skal komið fyrir í kverkar skv. teikningum, og áður en niðurlögn 

asfaltpappa hefst svo mögulegt sé að bræða asfalt pappa við, og ofan í niðurföll.  

Öryggisniðurfall sem leggst í kverk frá steyptum þakfleti skal vera úr 50mm PP efni með áföstum 

asfalt pappa sem leggst út til hliðar, sem svo bræðist saman við asfalt pappa sem lagður er á þak 

og upp á portveggi. Sama á við um yfirfallsniðurfall en það skal vera staðsett fyrir ofan 

fullgrágenginn hluta þaks. 

Þakniðurfall sem tekur við vatni ofan við einangrun skal vera úr 70mm PP efni og skal einnig 

staðsetja í kverk, en ofan á það skal festa niður kassa með laufrist ofan á, sem smíðaður er úr 2mm 

götuðum álplötum.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining þakniðurfalla er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.4 Frágangur svala 

7.2.4.1 Asfalt pappi á steyptan þakflöt 

 Teikningar: 2.06.02. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þakflötur sem á að leggja á, skal vera laus við misfellur, grófa steypuáferð, fitu og óhreinindi. 

Þakflötur skal vera grunnaður með þar til gerðum grunn á steypta fleti. Notast skal við 

fljótþornandi grunn.  

 Áður en þakpappi er lagður skal leggja þríkantslista í allar kverkar. Þakpappi skal vera 

asfaltpappi, sem er heillímdur á þakflöt með eldsuðu. Pappinn skal skarast á lang- og 

skammhliðum. Pappalag skal leggja þvert á stefnu vatnshalla og skörun pappa skal vera undan 

vatnshalla. Asfaltpappa skal bræða ofan í þakniðurfallsgöt og a.m.k 100mm upp á portveggi.  
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 Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

asfaltspappa. Asfaltið skal vera blandað með SBS polymerum (Styren Butadien Styren). Magn 

SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í fullfrágengnu þéttilagi skal vera a.m.k. 4,9 

kg/m2 .  

Pappalagið skal vera með polyesterstyrkingu eða polyester- og glerfiltstyrkingu. 

Allar frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning þéttilags hefst. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim pappa sem ekki uppfyllir kröfur sem lagðar eru hér 

fram.  

Vanda skal til suðuvinnu og handavinnu, krafist er þess að frágangur sé gallalaus að öllu leyti. 

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

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

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining asfaltpappa er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

 

7.2.4.2 Asfalt pappi á portveggi 

 Teikningar: 2.06.02. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal asfalt þakpappa með eldsuðu upp á portveggi og yfir þá svo pappi gangi a.m.k 

100mm niður fyrir þakkant. Leggja skal pappann lárétt og skal skörun vera undan vatnsálagi. 

Asfalt pappi er lagður yfir pappa sem þegar hefur verið bræddur a.m.k 100mm upp á portveggi 

og bræðist einnig ofan í þakniðurföll þar sem við á.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining asfaltpappa á portveggi er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal 

innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem 

þarf til að fullgera verklið. 

7.2.4.3 Þríkantslistar í kverkar 

 Teikningar: 2.06.02. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Áður en þakpappi er lagður skal leggja þríkantslista í allar kverkar þar sem þakflötur mætir 

portveggjum og útveggjum. Sníða skal þríkantslista til eftir bestu getu þar sem þeir mæta 

þakniðurföllum. Ofan á þrýstiþolna plasteinangrun skal gera slíkt hið sama.   
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining kverklista er metrar (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.4.4 Þrýstiþolin plasteinangrun, 150+100mm 

 Teikningar: 2.06.02. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal tvö lög af þrýstiþolinni plasteinangrun, 150+100mm með rúmþyngd 24 kg/m3. 

Einangrunarplötur skulu vera nótaðar og gæta skal þess að samskeyti skarist svo engin 

samskeyti nái heil niður að þakfleti. Vanda skal allan frágang í kringum þakniðurföll. 

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

nauðsynleg efni til að vinna verkið áður en byrjað verður á verkinu. Allar frágangslausnir skulu  

einnig lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en vinna hefst. Vanda skal við niðurlögn og er 

krafist fullkomins árangurs . Allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 

Einangrun skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef hitastigið fer niður fyrir 5°C. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining þakeinangrunar er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.4.5 Vatnsvarnardúkur 

 Teikningar: 2.06.02. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Ofan á plasteinangrun skal leggja glertrefjastyrktan PVC þakdúk frá viðurkenndum framleiðanda. 

Þykkt dúksins skal vera a.m.k 1.6mm og þyngd 1.5 kg/m2. Dúkurinn skal anda svo að raki milli 

dúks og einangrunar eigi greiða leið út. Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman með heitu lofti 

svo hann myndi heildstæða, og órofna heild yfir allan þakflötinn og upp á og niður fyrir alla 

portveggi. Dúkinn skal leggja ofan í þakniðurföll og skal vanda sérstaklega til verka í kringum 

niðurföll. Langliðar skulu skarast um a.m.k 100 mm og skammhliðar a.m.k 150mm. Niðurlögn 

og skörun dúksins skal vera sú sama og asfaltpappinn.  

 Almennt skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi undirbúning, meðhöndlun og frágang 

þakdúks. Gefa skal minnst 15 ára ábyrgð á þakdúk og 10 ára ábyrgð á vinnu við lögn og frágang 

þakdúks. Þakdúkurinn skal gerður úr mýktu PVC efni með kjarna úr glertrefjavef. PVC efnið skal 

vera með íblöndunarefnum sem gefa því m.a eftirfarandi eiginleika:  
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 -Varmaþol, þol gegn útfjólubláum geislum 

 -Mýkt í kulda 

 -Brunatefjandi 

 -Mótstöðu gegn sveppum.  

 Allar frágangslausnir skulu lagðar fyrir verkkaupa til samþykktar áður en lagning þéttilags hefst. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim pappa sem ekki uppfyllir kröfur sem lagðar eru hér 

fram.  

Vanda skal til suðuvinnu og handavinnu, krafist er þess að frágangur sé gallalaus að öllu leyti. 

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

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

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining vatnsvarnardúks er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 

7.2.4.6 Undirkerfi timburgólfs 

 Teikningar: 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Leggja skal út undirkerfi fyrir timburgólf á svölum. Kerfið samanbyggist af plastpedulum sem 

koma í mismunandi stærðum frá framleiðanda og eru stillanlegir eftir þörfum. Undirkerfi skal 

vera límt niður á vatnsvarnardúk með sterku og fljótþornandi límkítti. Undirkerfi skal leggja 

langsum eftir svölum með 800mm millibili en á skammhlið skal vera 400mm millibil. Gagnvarið 

timbur skal festa niður langsum ofan á undirkerfi þar sem timburgólf kemur til með að klæðast 

þversum ofan á það með festipunktum á 400mm millibili. Timburefni skal ýmist vera 34x45mm 

eða 34x70mm og er rist niður í stærðir eftir þörfum hverju sinni. Verktaki er hvattur til 

efnisnýtingar eftir bestu getu.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining undirkerfis er ýmist metrar(m) og/eða stykki(stk.), mælt af teikningum. Einingarverð 

skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem 

þarf til að fullgera verklið. 
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7.2.4.7 Timburgólf 

 Teikningar: 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Klæða skal allar svalir hússins með timburgólfi með timburborðum 120x21mm sem eru 

gagnvarin. Bil milli timburborða skal vera að hámarki 5mm.  

Verktaki skal vanda allan frágang og hvatt er til efnisnýtingar eftir bestu getu.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining timburgólfs er fermetrar (m2), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.2.4.8 Steinullareinangrun á portveggi 

 Teikningar: 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Einangra skal innan á og ofan á alla portveggi með 50mm þykkum harðpressuðum 

veggullarplötum með rúmþyngd 80 kg/m3. Veggullarplötur skal festa með a.m.k. 5 díflum á hvern 

1m2.  

Einangrun skal falla þétt saman á köntum og liggja þétt að útvegg sem og álleiðurum. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining steinullareinangrunar er fermetrar (m2 ), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1m2 

hafa verið dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, 

þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera verklið. 

7.2.4.9 Þakniðurfall 

 Teikningar: 2.06.02. Fleiri teikningar geta átt við. 

 Þakniðurföll skulu vera af þeirri gerð sem er í samræmi við dúkaframleiðanda og leiðbeiningar 

þeirra. Þakniðurföllum skal komið fyrir í kverkar skv. teikningum, og áður en niðurlögn 

asfaltpappa hefst svo mögulegt sé að bræða asfalt pappa við, og ofan í niðurföll.  

Öryggisniðurfall sem leggst í kverk frá steyptum þakfleti skal vera úr 50mm PP efni með áföstum 

asfalt pappa sem leggst út til hliðar, sem svo bræðist saman við asfalt pappa sem lagður er á þak 

og upp á portveggi. Sama á við um yfirfallsniðurfall en það skal vera staðsett fyrir ofan 

fullgrágenginn hluta þaks. 

Þakniðurfall sem tekur við vatni ofan við einangrun skal vera úr 70mm PP efni og skal einnig 

staðsetja í kverk, 
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 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining þakniðurfalla er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.3 Járn- og blikkmíði utanhúss 

7.3.1 Stálhandrið á svölum 

7.3.1.0 Almennt 

 Öll járn- og blikksmíðavinna sem og önnur vinna skal unnin í einu og öllu af fagmönnum, ýmist 

á verkstæði eða á staðnum og er krafist fyrsa flokks frágangs. Öll mál skal athuga á staðnum, í 

samráði við eftirlitsmann verkkaupa, áður en smíði hefst. Allar frágangslausnir skal leggja fyrir 

eftirlitsmanns verkkaupa til samþykktar. Ef skemmdir verða á byggingahlutum, sem hægt er að 

rekja til vinnubragða eða annara þátta er lúta að verktaka, ber honum að bæta það á sinn kostnað. 

 Heitgalvanhúðun: Allt stál skal heitgalvanhúðað eftir vinnslu, filmuþykkt heitgalvanhúðunar 

skal vera ≥ 100 µm. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda hvað varðar undirbúning stáls fyrir 

galvanhúðun. 

 Suður: Allar suður skulu vera fyrsta flokks og unnar af vönum fagmönnum með gild réttindi frá 

Iðntæknistofnun íslands. Kverkar og horn skulu vera hvöss. Þar sem tveir fletir eru soðnir saman 

í plani skal gengið þannig frá suðu að hún sjáist ekki heldur verði um einn sléttann flöt að ræða. 

Öll suðuvinna skal fullnægja ákvæðum gildandi staðla. Rafsuðuvinnu skal þannig hagað á 

hverjum stað að formbreytingar og innri spennur verði sem minnstar. Ef eftirlitsmaður óskar þess, 

ber verktaka að gefa fyrirfram upplýsingar um í hvaða röð og stefnu suður verða unnar á hverjum 

stað. Hugsanlegar athugasemdir eftirlitsmanns ber að taka til greina. Fletir sem soðið er að skulu 

vera nákvæmt unnir sléttir, þurrir og hreinir. Hreinsa skal gjall og öll önnur óhreinindi af hverjum 

suðustreng og við hver víraskipti áður en meira verður soðið. Þegar suðu er lokið skal allt gjall 

og óhreinindi hreinsað af suðunni þegar í stað. Allt ryð skal hreinsa af köntum áður en soðið er. 

Allar suður skulu slípaðar niður að aðliggjandi flötum. Festingar stálhandriða í steypta fleti eru 

gerðar með þar til gerðum festiboltum í flatstál með suðu sbr. sérteikningar.  

7.3.1.1 Stálhandrið á svölum 

 Teikningar: 2.08.06 – 2.08.07  Fleiri teikningar geta átt við. 

 Handrið skal smíða, samkvæmt teikningum arkitekta og lýsingu í lið 7.3.1.0, úr flat- og plötustáli. 

Allar samsetningar skulu vera heilsoðnar. Handrið eru framleidd í einingum sem raðað er upp 

með millibili sem er jafnt millibili pílára. Í hverri einingu eru ísoðnar festiplötur fyrir 

handlistafestingar. Handrið skulu vera gegnumboltuð á stálplatta sem festir eru í steypta veggfleti 

og/eða forsteyptar svalir með heitgalvanhúðuðum múrboltum. 
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   Handrið eru eftirtalin: 

   HR-0  2650 x 1530mm, H=1200mm  2 stk 

  HR-1  3400mm, H=1200mm   3 stk 

  HR-2A  400 x 1560mm, H=1200mm  1 stk 

  HR-2B  6300mm, H=1200mm   1 stk 

  HR-2C  6250mm, H=1200mm   1 stk 

  HR-2D  6350 x 1750mm, H=1200mm  1 stk 

  HR-2E  3610 x 2660mm, H=1200mm  1 stk 

  HR-3  3600mm, H=1200mm   5 stk 

  HR-4A  2200mm, H=1200mm   1 stk 

  HR-4B  2580mm, H=3250mm   1 stk 

  HR-5A  830mm, H=1200mm   1 stk 

  HR-5B  2020mm, H=1200mm   1 stk 

  HR-5C  2050mm, H=3250mm   1 stk 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Magn er stykki (stk.) mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan kostnað þ.e., smíði, 

heitgalvanhúðun, uppsetning og festingar. 

7.3.2 Áfellur, flasningar og vatnsbretti 

 Teikningar: 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04 – 2.06.05  Fleiri teikningar geta átt við. 

   Áfellur (Á), flasningar (F) og vatnsbretti (V) eru eftirtalin: 

   Á-01  265 m 

  Á-02  265 m 

  Á-03  15 m 

  Á-04  23 m 

  Á-05  11 m 

   Á-06  11 m 

  F-01  333 m 

  F-02  28 m 

  F-03  125 m 

  F-04  557 m 

  V-01  296 m 
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 Áláfellur og flasningar skulu vera úr aluzink 0,7 mm. Setja skal upp áfellur og flasningar úr því 

efni og í þeirri útfærslu sem fram kemur á teikningum. Ál skal vera samlita gluggum og hurðum 

í þeim lit sem arkitekt tilgreinir nema annað sé tekið fram. Við uppsetningu skal fylgja 

leiðbeiningum frá framleiðanda. Gæta skal þess, að efni undir  áfellur og flasningar skemmist 

ekki við uppsetningu sem og yfirborðshúð. Efni skal klippt með klippum eða nagara. Ekki má 

skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. Áfellur sem þarfnast sérstakrar 

loftunar skulu vera gerðar úr gataefni sem tryggir nægjanlega loftun. Óheimilt er með öllu að bora 

göt í áfellur og/eða flasningar á staðnum. 

Hitastig við vinnslu á efni þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5° C. Gæta skal þess 

sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti 

tæringu. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli flasninga og festinga.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining áfella og flasninga er lengdarmeter (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal 

innihalda allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf 

til að fullgera verklið. 

 Vatnsbretti skulu vera úr aluzink 1,7mm. Vatnshalli skal vera að lágmarki 4°. Setja skal upp 

vatnsbretti undir glugga, úr því efni og í þeirri útfærslu eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti 

skulu vera samlit gluggum í þeim lit sem arkitekt tilgreinir nema annað sé tekið fram. Við 

uppsetningu vatnsbretta skal fylgja leiðbeiningum frá framleiðanda. Gæta skal þess, að efni undir  

vatnsbretti skemmist ekki við uppsetningu sem og yfirborðshúð. Efni skal klippt með klippum 

eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. 

Hitastig við vinnslu vatnsbrettis þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c. Gæta skal 

þess sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti 

tæringu. Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera 

það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. Bora skal úr fyrir öllum festingum og gæta skal 

að ekki myndist spennumismunur á milli vatnsbrettis og festinga. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining vatnsbretta er lengdarmeter (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 
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7.3.3 Stálfestingar  

 Teikningar: 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04. Fleiri teikningar geta átt við 

 Stálfestingar skal smíða, samkvæmt teikningum arkitekta og lýsingu í lið 7.3.1.0, úr flatstáli. Allar 

samsetningar skulu vera heilsoðnar. Stálfestingar eru framleiddar í stykkjum og staðsett á steypta 

fleti sem er jafnt millibili pílára stálhandriða. Stálfestingar eru ýmist úr flatstáli, beygðum vinklum 

og flatstáli með ásoðnu plötustáli.  

   Stálfestingar eru eftirtaldar: 

   S-01  20 stk 

  S-02  40 stk 

  S-03  48 stk 

  S-04  16 stk 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining stálfestingar er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.3.4 Þakniðurfallsrör 

 Teikningar: 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.04. Fleiri teikningar geta átt við 

 Niðurfallsrör skulu vera smíðuð úr 0,6mm heitgalvaniseruðu stáli sem eru polyester húðuð með 

lakki. Rörin koma í 3 metra lengjum og skulu vera 75mm í þvermál. Niðurfallsrör skulu leggjast 

yfir þakniðurfallsrör sem koma út úr portvegg, setja skal þéttikítti innan á rör áður en það er lagt 

yfir. Vanda skal allan frágang svo tryggt sé að engin leki geti átt sér stað. Festa skal niðurfallsrör 

á steyptan veggflöt með smellifestingum og skulu vera a.m.k 2 festingar á hverri röralengju. 

Niðurfallsrör skulu vera a.m.k 50mm frá vegg svo mögulegt sé að koma fyrir steinullareinangrun 

á bakvið niðurfallsrör.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining niðurfallsröra er lengdarmeter (m), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda 

allan kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 

fullgera verklið. 
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7.4 Gluggar, gler og útihurðir 

7.4.1 Gluggar 

7.4.1.0 Almennt 

 Gluggar skulu vera hefðbundnir ál/tré gluggar og skal gluggaísetning vera framkvæmd eftir á. 

Verktaka ber að skila öllum gluggum af sér hreinum og lausum við kám og aðrar slettur bæði að 

utan- og innanverðu. Gler skal hreinsa og þrífa að utan sem innan.  

 Hönnun og fráviksskilyrði: 

Við hönnun og útfærslur á gluggum skal taka tillit til veðurfars hér á landi svo sem slagregns, 

hitabreytingum og skafrennings. Verktaka er heimilt að nota glugga frá þeim framleiðanda sem 

honum þykir hagkvæmast svo fremur sem þeir uppfylli allar þær kröfur sem verkkaupi gerir. 

Verktaki skal útfæra allar teikningar sem nauðsynlegt er til að lýsa verkinu í heild sinni þannig 

að hægt sé að yfirfara það af eftirlitsmanni verkkaupa og framkvæma eftir samþykktum 

vinnuteikningum. Einungis má vinna verkið eftir teikningum sem eftirlitsmaður verkkaupa hefur 

samþykkt. Lagt er áherslu á mikilvægi þess að allar þéttingar séu í lagi og samfelldar. Við 

tilboðsgerð skal leggja fram lausn sem verktaki kemur til með að nota af gluggum. Áður en til 

samningsgerðar kemur skulu liggja fyrir upplýsingar um gluggakerfi svo eftirlitsmaður verkkaupa 

geti yfirfarið lausnir verktaka og borið saman við kröfur verkkaupa. Upplýsingar þessar skulu 

vera eftirfarandi:  

 -Almennar upplýsingar um gluggakerfið  

 -Dæmigert deili á öllum prófílgerðum, þar sem bersýnilega koma fram allar samsetningar, útlit 

 og að allur frágangur sé nægjanlega þéttur. 

 Áður en verkið hefst, skal verktaki láta gera allar nauðsynlegar verkteikningar af gluggum, svo 

að auðveldlega megi gera sér grein fyrir gerð, samsetningu og festingu allra gluggahluta. Verktaki 

skal skila inn til eftirlitsmann verkkaupa, greinargerð sem tekur m.a. á gæðum yfirborðsefna, 

áferð og vinnuaðferðum verktaka. Einnig skal sýna fram á að tiltekið gluggakerfi þoli íslenskt 

veðurfar m.t.t tæringarhættu, formbreytinga, raka o.fl.  

Allar þéttingar skulu fylgja gluggum til þess að tryggja vandaða heildarlausn. Áferð 

fullfrágenginna glugga skal vera jöfn og falleg. Karmar og póstar skulu vera réttir og í samræmi 

við teikningar. Gluggar skulu vera hannaðir með nægjanlegum styrk til að haldast óbreyttir og 

taki ekki varanlegum formbreytingum. Gluggar skulu vera nægjanlega stífir til að hindra 

skemmdir á gleri, þéttingum eða öðrum frágangi. Verkkaupi leggur ekki fram neina útreikninga 

eða hönnun vegna glugga aðra en þá sem fylgja þessum útboðsgögnum. Framleiðandi glugga skal 

annast alla nauðsynlega hönnun og útfærslur á því gluggakerfi sem hann kemur til með að leggja 

út. Sama á við um allar gluggafestingar.  
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 Ál/tré gluggar: 

Gluggar skulu vera ál/tré gluggar. Uppgefin mál á gluggum eru leiðbeinandi mál og skal verktaki 

mæla út allar stærðir á staðnum til að sannreyna gluggamál. Smíði glugga skal fara fram á 

viðurkenndu verkstæði þar sem starfsmenn hafa mikla reynslu af gluggasmíði. Öll vinna skal vera 

fyrsta flokks. Karmar skulu vera smíðaðir og settir saman með viðurkenndum aðferðum. Alla 

glugga skal smíða úr furu og skal efnið vera samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa áður en smíði 

hefst. Allt efni skal vera fullunnið áður en samsetning glugga fer fram til að fá hrein vinkilmynduð 

horn. Setja skal olíukítti í öll samskeyti og endatré og skulu gluggar vera málaðir í lit skv. arkitekt 

á viðurkenndu sprautuverkstæði að innan sem utan. 

 Utan á timburkarm skal setja veðurkápu úr áli og skal allur frágangur veðurkápu og timburkarms 

mynda eina heild í gluggakerfi. Samskeyti á glerlistum skulu þéttast með gúmmíþéttingu eða 

sambærilegri elastískri þéttingu sem er hluti af gluggakerfinu og samþykkt af 

gluggaframleiðanda. Álveðurkápa skal vera lökkuð í lit skv. arkitekt. Gluggaframleiðandi skal 

gera smíðateikningar af öllum gluggum og ber verktaka að leggja þær teikningar fyrir, sem og 

prufustykki af áætluðum glugga, til verkkaupa áður en framleiðsla hefst.  

Seljandi gluggakerfis skal taka ábyrgð á gæðum gluggana og sýna fram á að allt efni til smíði og 

frágangs sé vottað efni og uppfylli ISO:9001 gæðastaðal. 

 Gler í ál/tré glugga: 

 Allt gler skal vera fyrsta flokks sem er sett í eftirá, og skal framleitt af vottuðum framleiðanda 

sem verkkaupi samþykkir. Á teikningum er tekið fram hvar öryggis- og eldvarnargler er 

nauðsynlegt sem og sólvarnargler. Glerþykktir skal miða við að ytri og innri rúða sé 6 mm með 

a.m.k 12 mm loftrúm á milli glerja. Verktaki skal taka öll mál á staðnum og bera ábyrgð á þeim. 

Glerja skal með glerlistum sem eru hannaðir sem hluti ál/tré gluggakerfis. Glerjun skal fara fram 

utanfrá. Undir gler skulu koma fjarlægðarklossar úr plasti, þannig að gler standi ekki beint ofan á 

botnstykki. Passa skal að gler liggi þétt að gúmmíborðum. Állisti með gúmmíþéttingu skal vera 

skrúfaður utan á gler með mest 300 mm millibili. Bora skal fyrir öllum skrúfum í tréglugga, allar 

skrúfur skulu vera í gæðaflokki A4. Varmaeinangrun rúðu skal uppfylla kröfur núgildandi 

byggingareglugerðar. Mikilvægt er að sjálft glerið standist lágmarkskröfur að öllu leyti. 

Framleiðandi glers skal gefa 5 ára ábyrgð á gæðum samlímdra rúða.  

 Verktaki skal skila öllu gleri hreinu til verkkaupa, að utan sem innan. Gler skal varið skemmdum 

á framkvæmdatíma og vera gallalaust við verklok.  
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 Þéttingar: 

 Ganga skal frá öllum gluggum og hurðum að utan sem og innan eins og sýnt er á teikningum 

arkitekta. Gluggi skal vera settur í eftir á og stilltur af. Að utan skal vind- og vatnsþétta á milli 

karms og aðliggjandi byggingarhluta með ábræddum asfaltborða sem eftirlitsmaður verkkaupa 

samþykkir. Milli steins og karma skal setja steinullartróð þar sem við á. Þétta skal glugga að 

innanverðu með þéttipulsu og kítti sem er yfirmálanlegt. Undir hurðarþröskulda skal þétta með 

olíukítti að utanverðu og fyrir innan kítti skal koma fyrir þéttipulsu og steinullartróð. Að 

innanverðu skal þétta með kítti sem er yfirmálanlegt.  

 Prófanir á staðnum: 

 Gera skal lekaprófanir á öllum samskeytum glugga og frágangi við aðliggjandi byggingarhluta, í 

samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Prófun skal fara fram áður en endanlegum yfirborðsefnum 

er komið fyrir, bæði að utan sem og að innan. Sprauta skal vatni með þrýstingi 6 kg/cm2, á allan 

frágang. Komi fram leki skal verktaki lagfæra hann. Sömuleiðis ber verktaki allan kostnað af 

prófun þessari og þeim lagfæringum sem grípa þarf til og endurtekningu prófunar. 

 Lokafrágangur: 

 Ganga skal frá öllum festingum, þéttilistum og frágangsflasningum strax eftir ísetningu á glugga 

og gleri. Hreinsa skal glugga og gler að utan sem og innan í samræmi við fyrirmæli frá 

framleiðanda. Ef gluggaísetning stangast á við aðra vinnuliði sem geta haft áhrif á, eða skemmt 

gluggakerfið, skal verktaki verja gler og glugga með viðeigandi vörnum.  

Allar hurðir og fög úr ál/tré skulu vera frá sama framleiðanda og falla að gluggakerfi.  
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7.4.1.1 GL-01A 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gluggi með hliðarhengdu, opnanlegu fagi. Hægri opnun. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.2 GL-01B 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gluggi með hliðarhengdu, opnanlegu fagi. Vinstri opnun. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.3 GL-02 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með öryggisgleri fyrir neðan láréttann póst.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.4 GL-03 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með eldvarnargleri (E30) og öryggisgleri fyrir neðan láréttan póst. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.1.5 GL-04 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með hurð og topphengdu, opnanlegu fagi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta 

pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.6 GL-05 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með hurð og topphengdu, opnanlegu fagi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.7 GL-06 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með topphengdu, opnanlegu fagi. Öryggisgler fyrir neðan láréttan póst. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.8 GL-07 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með hurð og topphengdu, opnanlegu fagi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.1.9 GL-08 

 Teikning: 2.04.01 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 – 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur með rennihurð og topphengdum, opnanlegum fögum. Öryggisgler fyrir 

neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.10 GL-09 

 Teikning: 2.04.02 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur með topphengdum, opnanlegum fögum. Öryggisgler fyrir neðan lárétta 

pósta.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.11 GL-10 

 Teikning: 2.04.02 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með öryggisgleri fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.12 GL-11 

 Teikning: 2.04.02 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með topphengdu, opnanlegu fagi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.1.13 GL-12 

 Teikning: 2.04.02 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur í aðalinngangi með rafstýrðri rennihurð. Öryggisgler fyrir neðan lárétta 

pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.14 GL-13 

 Teikning: 2.04.02 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með öryggisgleri fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.15 GL-15 

 Teikning: 2.04.02 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur með topphengdum, opnanlegum fögum. Öryggisgler fyrir neðan lárétta 

pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.16 GL-16A 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur með hurð og topphengdum, opnanlegum fögum. Öryggisgler fyrir 

neðan lárétta pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.1.17 GL-16B 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur með hurð og topphengdum, opnanlegum fögum. Öryggisgler fyrir 

neðan lárétta pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.18 GL-17 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Hár gluggi í stigahúsi með reyklosun um topphengt, opnanlegt fag. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.19 GL-18 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með topphengdu, opnanlegu fagi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta og 

sólvarnargler í allar rúður. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.20 GL-19 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggafrontur með rennihurð. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta og sólvarnargler í 

allar rúður. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.1.21 Gl-20 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gluggi með lóðréttum miðjupósti 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.1.22 GL-21 

 Teikning: 2.04.03 – 2.06.01 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Gólfsíður gluggi með öryggisgleri fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining glugga er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.2 Útihurðir 

7.4.2.1 ÚH-01A 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Ál/tré útihurð með gleri í gluggakerfi, með topphengdu, opnanlegu fagi fyrir ofan. Hægri 

opnun, opnast út. Öryggisgler fyrir neðan láréttan póst 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.2.2 ÚH-01B 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Ál/tré útihurð með gleri í gluggakerfi, með topphengdu, opnanlegu fagi fyrir ofan. Vinstri 

opnun, opnast út. Öryggisgler fyrir neðan láréttan póst 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.2.3 ÚH-02 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Álhurð með gleri, flóttadyr með vinstri og hægri opnun, opnast út. Neyðarútgangsslá að 

innanverðu. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.2.4 ÚH-03 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Ál/tré rennihurð á brautum, með gleri í gluggakerfi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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7.4.2.5 ÚH-04 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Ál rennihurð með gleri í gluggakerfi við aðalinngang, rafstýrð og tengd við brunaboðakerfi. 

Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

 

7.4.2.6 ÚH-05 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Ál/tré rennihurð á brautum, með gleri í gluggakerfi. Öryggisgler fyrir neðan lárétta pósta og 

sólvarnargler í allar rúður. 

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 

7.4.2.7 ÚH-06 

 Teikning: 2.04.04 – 2.06.02 – 2.06.03 - 2.06.05. Fleiri teikningar geta átt við 

 Stálhurð, hægri opnun, opnast út.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Mælieining hurða er stykki (stk.), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 

kostnað vinnu, tækja, búnaðar og efni, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að fullgera 

verklið. 
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9.1 Tímavinna/Aukaverk 

 Ef aukaverk og/eða viðbótarverk skyldi koma til verka skal fylgja reglum sem fram koma í grein 

0.5.3 í meðfylgjandi útboðslýsingu. 

 Verktaki skal ætíð gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan hátt og skal unnin af 

mönnum, vélum og verkfærum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

 Allir tímataxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólahrings og hvaða daga er unnið, 

og skulu vera skráðir í verkbókhaldi þeir tímar sem tiltekinn starfsmaður var við vinnu á verkstað, 

að frádregnum hádegisverðartíma. Innifalið í tímavinnutaxta skal vera allur kostnaður sem fylgir 

því að hafa viðkomandi aðila, vélar og verkfæri í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirumsjón. Ekki 

verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um sérstakar vélar sé 

að ræða og um vél óskað af eftirlitsaðila verkkaupa.  

 MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ:  

Greitt er ákveðið tímagjald fyrir starfskraft og vélar samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í 

tímagjaldi skal vera allur kostnaður við starfskraft og vélar sbr. verklýsingu. 

  

  

 


