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Almennt um uppsetningu gagna í lokaverkefni þessu: 

1. Skýrsla um hönnunarferlið A4 

Verkefnið samanstendur af samantekt um hönnunarferlið í A4 broti sem er bundið 

saman en er þó í tveimur hlutum.  

Fyrri hluti fjallar um hvernig kom til að þetta verkefni var valið. Farið er yfir 

frumhönnun og förhönnun verkefnisins. Byggingarlýsing er í fyrri hluta svo og skrár 

yfir þær teiknignar sem finna má í aðaluppdráttum og verkteikningum. 

Í seinni hluta er að finna atriði sem snúa meira að útboðs og samningsmálum 

tengdum útboði ásamt verklýsingum, magnskrám og kostnaðaráætlun. Þar er líka að 

finna fundargerðir og dagbók um hönnunarferlið. Einnig eru 

byrggingarleyfisumsóknir, gátlistar og fundargerðir að finna í seinni hluta þessarar 

skýrslu.   

Hvor um sig hafa þessi hluta efnisyfirlit. 

2. Teikningar og fleira í A3 

Aðaluppdrættir, verkteikningar og frumhönnunargögn ásamt deiliskipulagsgögnum og 

forhönnunargögnum eins og greiningum og fl.. Þessi gögn eru prentuð í A3 broti en 

eru skipt upp í fjóra hluta sem eru svo bundin saman í skrá. Í hverjum þessara hluta 

er að finna efnisyfirlit. 
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Formáli 
Ég hef lengi starfað við hönnun á raflagna og lýsingarkerfum og í kjölfar 

efnahagshrunsins á Íslandi hóf ég sem slíkur hönnuður störf á lítilli teiknistofu í 

Bergen í Noregi.  Þetta fyrirtæki var í allskonar starfsemi og átti meðal annars 

fyrirtæki sem var í að kaupa upp gamlar eignir og breyta þeim eða rífa, byggja upp að 

nýju og selja svo aftur. Sökum þess hversu mikill skortur var á mannvirkjahönnuðum í 

Bergen á þessum tíma var ég oft fenginn til að aðstoða arkitektinn sem vann fyrir 

stofuna við gerð t.d. aðaluppdrátta. Það var þarna sem áhugi minn kviknaði fyrir 

alvöru að fara í nám tengdri mannvirkjahönnun. Ég hóf námi í byggingariðnfræði árið 

2014 þá 44 ára, með fullri vinnu og þar að auki starfandi erlendis. Fyrst var ég í 

náminu  samhliða vinnu minni í Noregi en þegar hjólin fóru aftur að snúast á 

byggingarmarkaðnum á Íslandi var mér boðin vinna á Tæknideild Ljósgjafans á 

Akureyri við raflagnahönnun og kom ég því heim. Ég kláraði byggingariðnfræðina og 

hélt áfram upp í byggingarfræðina enda hafði ég í raun engin starfsréttindi upp úr 

byggingariðnfræðinni. Það var heljarinnar átak að fara í skóla eftir svo langt hlé og oft 

hefur verið erfitt að fá þetta til að ganga saman með krefjandi vinnu, fjölskyldulífi og 

seinni ár sauðfjárbúskap. Það er ekki síður álag á alla sem í kringum mann eru og 

verður að segjast að þolinmæði konu minnar hefur verið ótrúleg. Til dæmis var 

ákveðið að ef ég ætti að geta aðeins dregið mig til hlés úr vinnu meðan ég væri að 

sinna lokaverkefninu þá yrði bara að sleppa sumarfríi þetta árið og nýta það fyrir 

skólann í haust. Eins hafa vinnuveitendur mínir sýnt þessu mikinn skilning en oft 

hefur verið erfitt að vera með krefjandi verkefni í vinnunni sem ég varð að láta ganga 

fyrir en þurfa á sama tíma að sinna skólanum. Markmiðið var einu sinni að klára 

námið vel fyrir fimmtugt og það er held ég að nást og nú er komið nýtt markmið og 

það er að klára námið áður en ég verð afi og það næst vonandi en það má þó ekki 

tæpara standa. Þetta hefur verið afar skemmtilegt og vil ég nú þakka kennurum og 

samnemendum kærlega fyrir mig. Sérstaklega vil ég þó þakka Eyrúnu skólasystur 

minni en samvinna okkar hefur oft á tíðum verið mikil og það auðveldar allt. Sérstakar 

þakkir fá þau Þórhallur Arnórsson og Jóna Jónsdóttir eigendur Hótel Hjalteyrar. Án 

þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. 

Ég get svo að endingu sagt að námið er fyrir löngu síðan farið að nýtast mér vel og er 

gott veganesti út í mín daglegu störf.     
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Inngangur 

Þegar kom að því að velja lokaverkefni þá datt mér mjög fljótt í hug að fá að teikna 

stækkun við hótelið á Hjalteyri. Kemur þar ýmislegt til. Í fyrsta lagi þá þekki ég vel 

þessa byggingu en hótelið er í raun gamli barnaskólinn minn úr æsku. Auk þess 

stendur hótelið á landi sem komið er út úr jörð foreldra minna og er því hótelið í raun 

minar  æskustöðvar og en þann dag í dag er ég nátengdur svæðinu og á þar bæði 

hús og land og stunda þar lítilsháttar búskap með syni mínum. Skólinn sem seinna 

varð að hóteli var byggður árið 1951 sem barnaskóli Arnarneshrepps. Eins og skólar 

alla jafna voru í þá daga voru þeir byggðir og reknir á kostnað ríkisins. Hafði lengi 

verið beðið eftir þessari byggingu en erfiðlega gekk að fá ríkið til að fara í þessa 

framkvæmd. Á þessum tíma var blómlegur atvinnurekstur og ört stækkandi þorp á 

Hjalteyri þar sem Kveldúlfur HF rak stóra síldarbræðslu. Það var af þessum sökum 

að Kveldúlfur gaf efnið til skólabyggingarinnar og að lokum endaði það svo að 

verkamenn og smiðir Kveldúlfs sáu að miklu leyti líka um byggingu hússins. Landið 

undir skólanum var á þeim tíma líka í eigu Kveldúlfs og lögðu þeir það einnig til þó 

það væri ekki samt gefið eða selt. Sagan er því ansi stór í þessu fallega húsi sem 

núna er orðið að glæsilegu lúxushóteli. En tímarnir breytast og mennirnir með. Að því 

kom að skólahaldi var hætt í húsinu og skólahald Arnarneshrepps var flutt alfarið í 

Þelamerkurskóla í Hörgárdal. Seinna sameinuðust svo sveitarfélögin á svæðinu og 

núna  heitir það Hörgársveit. Um tíma var ekki ljóst hvað yrði um gamla 

barnaskólann. Sveitarfélagið hafði tekið við húsinu af ríkinu og reyndi sölu á því. Það 

skipti um eigendur, sem svo seldu það aftur og nú var allt í einu komnir eigandur með 

ákveðnar hugmyndir um húsið. Þar skildi verða glæsilegt hótel. Var húsið allt tekið í 

gegn og rifið af því þakið og ofaná það reist þaksvíta og skólastofum breytt í 

hótelíbúðir og fl. Í raun var húsið allt endurbyggt frá grunni. Síðan hefur verið rekið 

myndarlegt heilsárshótel í húsinu og snýst reksturinn  aðalega um 

þyrluskíðamennsku á vetrum en hefðbundnari hótelrekstur á sumrin.  

Ég hafði svo spurnir af því að eigandur hótelsins hefðu áform um að byggja við það 

aðstöðu fyrir fornbílasafn sitt og að fjölga hótelíbúðum. Þar sem ég hef taugar til 

staðarins þá fannst mér upplagt að fá að spreyta mig á þessu verkefni og tóku þau á 

hótelinu mér strax vel. Það voru engar hugmyndir til um hvernig þetta gæti verið og 

er því um hönnun frá byrjun að ræða en auðvitað leggur sú vinna sem unnin hefur 

verið í gamla skólahúsinu þegar því var breytt í hótel svolítið línurnar. Breytingarnar 

þá voru unnar af Bjarna Reykjalín arktitekt og tæknifræðing og eru að mínu viti afar 

vel heppnaðar. Ég átti svo samtal við eigendur hótelsins um viðbygginguna. Húsið 

stendur sunnan í svokölluðum Bakkaás og er mikið og fallegt útsýni frá staðnum, 

nánast 360 gráður um allan Eyjaförð. Það vantar þó örlítið á að eldra húsið nái 

kvöldsólinni sem í Eyjafirði er stórbrotin út fjörðinn. Við töluðum okkur því saman um 

að hafa húsið eiglítið hærra en núverandi hús. Ég vildi svo sjálfur passa upp á að 

viðbyggingin kæmi sem minnst niður á eldra húsinu, enda hlutföllin í því góð og 

útsýninu þar mátti auðvitað alls ekki fórna á nokkurn hátt. Ég var því strax með í huga 

staka byggingu svolítið í hvarfi norður af eldra húsinu en tengda saman með 
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tengibyggingu sem væri bara á jarðhæð. Með því að hækka nýbygginguna um 

eina hæð næðist svo útsýni í allar áttir. Eins var ég strax á því að láta húsið snúa 

sem mest norður og suður og fá þannig glugga á hótelíbúðunum sem mest til austurs 

út á fjörðinn. Það er mikið um hval við Hjalteyri og er oft hægt að sjá þá stökkva rétt 

utan við Hjalteyrina. Af umsögnum frá gestum má sjá að útsýnið skiptir verulegu máli 

fyrir hótelið.  

 Hér á eftir eru nokkrar myndir af hótelinu og umhverfinu eins og það er í dag. 
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Frumhönnun 
Við byrjun frumhönnunar sökkti ég mér niður í að kynna mér hótelíbúðirnar sem fyrir 

eru á hótelinu og hvað væri gott að nota úr fyrri hönnun til að fá samræmingu í 

bygginguna. Ég sá fljótt að gott væri að tengja byggingarnar saman með tengiálmu 

og slík álma gæti nýst sem ný móttaka fyrir hótelið í heild. Það var alveg ljóst frá 

upphafi að byggingin yrði að vera norðan við núverandi hús og af því að landið þar 

hækkar þá gæti verið upplagt að koma bílasafninu fyrir neðanjarðar. Með þetta 

veganesti fór ég að rissa nokkrar hugmyndir upp, bæði handskissur og svo áfram í 

Auto Cad. Byrjaði ég þessa vinnu seinnipart sumars en mest þó upp úr miðjum 

ágúst. 

Ég var strax ákveðinn í að notafæra mér íbúðarformið sem er í gömlu skólastofunum 

og breytti þeim bara lítilsháttar. Þar sem ég hef mikið verið í raflagnahönnun í 

hótelum seinustu ár þekkti ég töluvert orðið til hótela og hvað gæti verið gott að hafa í 

slíkri hönnun. Það er ekki lyfta fyrir í hótelinu og alveg ljóst að það yrði að vera lyfta í 

nýbyggingunni. Eins þurfti að koma fyrir lín- og ræstirýmum á hverri hæð. Þaksvítan 

sem er fyrir á eldri hlutanum er mikið atriði í  útliti hússins og var ég því strax 

staðráðinn í að koma annari slíkri í sama stíl fyrir í nýju álmunni. 

Mætti ég svo í skólalotu í HR í byrjun september með þessar hugmyndir og fékk álit 

hjá leiðbeinendum og spunnust upp margar ágætar hugmyndir í kjölfarið. 

Aðalvandamálið var að koma innkeyrslunni inn í bílasafnið snyrtilega fyrir og án þess 

að það kæmi niður á aðkomunni að móttökunni. 

Eins kom upp sú snilldarhugmynd að það gæti verið gott að nota holplötur í 

bygginguna þannig að útveggirnir bæru eingöngu uppi bygginguna og þannig mætt 

losna við súlur eða bita í bílasafninu í kjallaranum. Punktaði ég þetta allt saman hjá 

mér og vóg og mat hvað væri gott og hvað væri síðra. Lagaði þetta áfram þangað til 

ég var orðinn nokkuð sáttur og tók síðan upp við að teikna þetta í BIM Revit. 

Því miður fór mikill tími í þennan frumhönnunarfasa. Hef ég því allan tíman verið 

heldur seinn með aðra áfanga verkefnisins, vegna þeirrar staðreyndar að þessi fasi 

var heldur stærri hjá mér en hefði verið ef ég hefði tekið verkefni sem búið hefði verið 

að frumhanna. Það breytir þó ekki því að ég er ánægður að hafa valið mér þetta 

verkefni. 

Verkefnið hefur svo breyst töluvert í meðförum eftir því sem ég sökkti mér meira í 

greiningar og hefur verkefnið því þróast mikið á leið sinni til dagsins í dag. 

Þegar ég hafði komið þessu gróflega upp í Revit fór ég í næsta fasa sem var 

forhönnun í formi greininga. 

Frumhönnunarteikningar má sjá í viðauka við aðaluppdrætti og verkteikningar . 
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Greiningar 

Rýmisgreining 

Við rýmisgreiningu fór ég að skoða hvaða reglur giltu almennt um hótelrekstur og 

hvaða hluti ég þyrfti að taka tillit til við frágang rýma. Mest studdist ég við 6. kafla 

Byggingarreglugerðar en einnig við ýmsar upplýsingar sem ég fékk frá fólki sem ég 

þekki orðið úr hótelgeiranum í gegnum vinnu mína.  

Sorpgeymsla hafði gleymst og kom ég því fyrir lokuðu sorpskýli vestan við 

bygginguna. Ég fékk ábendingar um að það gæti verið gott að hafa skíðageymslu en 

eftir smá vangaveltur var ákveðið að nóg pláss fyrir slíkt á skíðavertíðinni væri í rými 

sem annars er ætlað fyrir þrif bíla af bílasafninu. Það kom líka í ljós að svalir þurftu 

að vera 1600mm á breidd og voru þær því breikkaðar. Handlistar þurfa að vera á 

göngum til að uppfylla skilyrði algildrar hönnunar og var því bætt úr því. Í frumhönnun 

hafði ég gert ráð fyrir hringstiga á norðurenda hússins sem flóttaleið. Bentu 

leiðbeinendur mér á að slökkvilið og byggingarfulltrúi gæti hafnað slíkum stiga vegna 

hættu sem gæti skapast í þeim á flótta. Ég breytti því þessum stiga í hefðbundinn 

stálstiga. 

Sjá nánar um rýmisgreiningu í viðauka við aðaluppdrætti og verkteikningar. 

Brunagreining 

Að mestu var stuðst við 9. hluta gildandi byggingarreglugerðar. Byggingin er ein 

brunasamstæða sem skiptist upp í nokkur brunahólf. Samkv. byggingarreglugerð 

skal hvert gistirými vera sér brunahólf REI60. Hurðir hótelíbúða fram á ganga eru 

EI30CSm og er hver gangur sér brunahólf með El30CSm hurðum milli stigarýmis og 

ganga. Hurðir inn á hótelíbúðaganga standa alla jafna opnar en lokast sjálfvirkt við 

eldboð frá brunaviðvörunarkerfi. Bílasafn ásamt þrifaaðstöðu bíla er sér brunahólf 

sem lokast af fram í stigahús og móttöku með brunafellitjöldum sem tengjast 

brunaviðvörunarkerfi.  Hurð á milli eldri byggingar og nýbyggingar er El30csm hurð 

sem lokast við eldboð frá brunaviðvörunarkerfi. Fyrir fólk á flótta verður samt sem 

áður að vera hægt að opna hurðir og fellitjöld og til þess verður rofi við fellitjöld en 

hurðir verður hægt að opna þó svo brunakerfi hafi lokað þeim. Á tveimur stöðum 

standa gluggar milli brunahólfa svo nærri hvor öðrum að sambrunahætta getur 

skapast og er því mætt með því að setja EL30 gler í glugga annars vegar. Í bílasafni 

og í þrifaaðstöðu bíla verður komið fyrir sjálfvirku vatnsúða slökkvikerfi (sprinkler) Allir 

veggir og loft á milli brunahólfa eru El60 en ég hafði hugsað mér plötur og veggi í 

bílasafni REI90 og er það svo í greiningum en sá svo að þegar sett er sjálfvirkt 

slökkvikerfi má færa þá niður um einn flokk og nýtti ég mér það.  

Flóttaleiðir eru allar innan við 25m á milli brunahólfa. Flóttaleið út úr hótelíbúðum er 

annars vegar fram á gang sem þaðan er opin í sitt hvora áttina og hins vegar er 

flóttaleið út úr hótelíbúðum út á svalir og af þakíbúð út á þakið. Í bygginguna koma 

brunaslöngur víða og eiga þær að ná út í öll horn byggingarinnar. Í hótelíbúðum 

koma slökkvitæki, sjúkrakassar og lyfjaskápar. 
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Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis kemur í móttöku og er reiknað með að í allar 

hótelíbúðir komi alla vega tveir reykskynjarar og annar þeirra verði með hljóðgjafa. 

Auk þess koma skynjarar og handboðar í allt húsið samkv. reglugerðum þar að 

lútandi og útfærist þá af raflagnahönnuði byggingarinnar á seinni stigum. 

Reyklosun úr bílasýningarsal er um loftunarrist sem kemur á norðurvegg 

sýningarsalar og verður nánari útfærsla á hendi lagnahönnuðar.  

Slökkvilið Akureyrar á að geta komið á svæðið á um og innan við 15 mínútum en 

hótelið er í 22km fjarlægð frá slökkvistöð og nánast allt á akstursleið sem 

hámarkshraði er 90km. Nægt vatn til slökkvistarfa er á staðnum en mjög stór 

vatnstankur fyrir vantsveitu Hjalteyrar frá tímum Síldarbræðslu Kveldúlfs HF er 

einungis 150-200m austan við hótelið. 

Nánari útfærsla brunagreiningar má lesa um í viðauka við aðaluppdrætti og 

verkteikningar. 

 

Burðarþolsgreining 

Fyrst hafði ég teiknaði inn staðsteypta veggi og plötur og til að fá almennilega breidd 

í húsið, ekki síst fyrir bílasafnið, hafði ég komið fyrir súlum í sýningarsalnum í 

frumhönnuninni. Það var svo Eyþór leiðbeinandi sem benti mér strax á að þarna væri 

upplagt að nota holplötur og geta þannig sleppt öllum súlum. Hafði ég þá samband 

við Loftorku í Borgarnesi og þeir gáfu mér allar þær upplýsingar sem gátu nýst mér. 

Eins og t.d. að ásetan fyrir plöturnar þyrfti að vera 70mm og það yrði því að hafa 

veggina það þykka að ég gæti haft 70mm ásetu fyrir holplöturnar en líka haft tvöfalda 

járnagrind. Endirinn var því að veggirnir yrðu að vera 200mm þykkir og svo notaði ég 

200mm holplötur yfir bílasafnssalinn og yfir hótelíbúðirnar. Þetta varð til þess að ég 

gat auðveldlega farið í 9,5m haf en haft eftir sem áður 3,5KN burð í plötunni. Þetta 

breytti öllu sérstaklega varðandi salinn fyrir bílasafnið. Á öðrum stöðum var ég svo 

með staðsteyptar plötur enda þar ekki nema mest 5,5m haf.  Hugsanlega hefði mátt 

ganga lengra og hafa bygginguna alla í steypueiningum en það er þá eitthvað sem 

má gera í burðarþolshönnun byggingarinnar. Steypueiningar eru ekki lengur 

framleiddar á Akureyri og þyrfti því að sækja þær alla leið í Borgarnes og því 

spurning hvort það væri að borga sig. 

Gólfplatan í kjallaranum er 150mm staðsteypt plata á 100mm steinullargrunnplötur. 

Ég vil helst nota steinull í alla einangrun byggingarinnar enda íslenskt byggingarefni 

framleitt í Skagafirði og mér finnst skipta miklu máli að nota innlend byggingarefni ef 

þau eru sambærileg í verði og gæðum. 

Þakíbúðin er í sama stíl og þakíbúðin sem fyrir er á eldri hluta hótelsins. Hún er létt 

uppbyggð úr timbri,stáli og álgluggum klædd að utan með koksgráum Alucobound 

plötum og að innan með gifsplötum en á böðum með Ytong steinum. Ég hafði 

samband við Bjarna Reykjalín arkitekt og tæknifræðing sem hannað hafði þaksvítuna 
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á eldri hluta hótelsins og fékk leyfi hjá honum til að líkja eftir útfærslu hans og 

uppbyggingu í nýju þaksvítunni. Var það auðsótt mál og tók hann bara vel í þetta hjá 

mér. Byggingarfulltrúi fann fyrir mig deilin sem höfðu verið notuð við framkvæmdir 

eldra húss. Ég notaðist við þær teikningar að hluta til í deiliteikningum en fannst þær 

samt ekki alveg ganga upp og breytti þeim því aðeins að mínum óskum. 

Þökin eru staðsteyptar plötur og holplötur með soðnum tjörupappa ofaná og síðan 

harðpressaðri steinull og loks propan/sarnafil dúkum. Ofan á það kemur ýmist 

sjávarmöl, hellur eða úthagaþökur. 

Þak þakíbúðar er byggt upp með I stálbitum og sperrum á milli þeirra, ofan á sperrur 

kemur upphækkun fyrir öndun og eru það skáskornar lektur sem mynda vatnshalla 

inná við, ofan á lekturnar kemur svo 22mm krossviður og loks tvö lög af soðnum 

tjörupappa. 

Nánari útfærsla um burðarþolsgreiningu er að finna í viðauka við aðaluppdrætti og 

verkteikningar  og einnig eru fjöldi deila í verkteikningum sem útskýra betur útfærslur 

á frágangi burðarveggja, holplatna og þaka. 

 

Lagnagreining 

Húsið verður alfarið kynnt með gólfhitakerfum.  Heimtaugar eru í eldri byggingu og er 

reiknað með að þær nýtist við þessa stækkun einnig. Vatns og hitaveitugrindum 

verður komið fyrir í aðstöðu fyrir þrif bíla og þar verður sömuleiðis aðalrafmagnstafla 

hússins og netkerfisskápar. Lagnir fara svo eftir lofti ofan við kerfisloftaplötur í 

bílasýningarsal og upp á hótelhæðir upp um gangveggi framan við hótelíbúðir. Veggir 

á milli ganga og hótelíbúða eru viljandi hafðir mjög þykkir til að inn í þeim geti komist 

hinar ýmsu lagnir  upp á milli hæða án þess að það komi niður á hljóðvist eða 

brunaþoli veggja. Auk þess er sá veggur hugsaður til að koma fyrir útsogum frá 

hótelíbúðum og verða safnkassar inn í veggnum og loks blásari á vegg utan við 

flóttahurð á norðurveggjum byggingar. Neysluvatn verður í „Rör í rör“ kerfi og er lagt 

á sama hátt í þessum þykku veggjum upp bygginguna. Reiknað er með að 

lagnakistur fyrir neysluvatn á hverri hæð verði í línherbergjum og á 2h verður þakíbúð 

tekin einnig inn í neysluvatnskistur annarar hæðar.  Í bílasýningarsal verða sprinkler 

lagnir úr stáli. Skólplagnir liggja niður bygginguna í áðurnefndum veggjum og koma 

svo niður í loft bílasýningarsals ofan við kerfisloft og verða lagðar neðan í holplötum 

að útveggjum þar sem þær verða felldar inn í steypta útveggi. Niðurföll af þökum 

verða felld inn í einangrun og soðin við þakdúka. Halli að niðurföllum er búinn til í 

steinullareinangrun á þökum. Regnvatnslagnir verða svo felldar inn í einangrun í 

útveggjum niður byggginguna og tengdar inn á drenlagnir sem verða lagðar meðfram 

öllum veggjum hússins. Lagnabrunnar fyrir bæði skólp og regnvatnslagnir verða 

framan við anddyri og í porti. Loftræsing bílasafns og þrifaaðstöðu bíla verður í 

gegnum gólfniðurföll og er það með vilja gert til að soga alla mengun sem gæti komið 

við færslu á bílum strax niður og út úr byggingunni. Reiknað er með að blásari fyrir 
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loftræsingu í bílasafni komi í lagnabrunn utan við bygginguna. Rör og ristar 

gólfniðurfalla þurfa því að taka stærðarmið af því að þau eru líka loftræsingar. Nánari 

útfærsla verður á hendi lagnahönnuðar.  

Ég hafði samband við starfsmenn áhaldahúss Hörgársveitar varðandi skólpmál og 

kom í ljós að ekkert mæliblað er til um núverandi lagnir eða upplýsingar um rotþróna 

sem fyrir er við hótelið. Þeir sögðu mér samt að ég þyrfti ekki að hafa áhyggjur af 

halla að rotþrónni það væri miklu meira en nógur halli í landinu og það væri ekkert 

mál að koma lögn að núverandi rotþró. Þar væri líka stórt seturbeð sem gæti einnig 

nýst fyrir regnvatnslagnir. Hins vegar voru þeir efins um að stærð rotþróar annaði 

stækkun hótelsins en sögðu að það mál væri alfarið á hendi sveitarfélagsins enda 

væru rukkuð holræsagjöld hjá Hörgársveit og sveitarfélagið hefði með höndum allan 

frágang á rotþróm. Rotþró er staðsett utan lóðar vestan við hótelið og má sjá á 

afstöðumyndum og í lóðarteikningum. 

Heimtaugar rafmagns eru vel stórar í eldra húsi og er það frá því að húsið var 

skólahús en lengst af var húsið kynnt með olíukatli en síðar rafmagni. Þegar hitaveita 

kom á svæðið datt niður notkun rafmagns en heimtaugin er ennþá fyrir hendi og þolir 

vel meiri notkun. Legg ég því til að kvísl verði tekin út úr eldra húsi yfir í nýja álmu 

fyrir rafkerfi. Enda má ekki vera nema ein heimtaug í hús á sömu lóð. Rafhönnuður 

þarf að gera ráð fyrir bílahleðslutækjum við bílastæði. Hitaveita er fyrir í eldri 

byggingu og sömuleiðis á hún að anna vel stækkun byggingarinnar. Ljósleiðari er inn 

í kjallara eldra húss og þarf að koma lögnum fyrir á milli álma vegna samnotkunar á 

honum. Til að koma þessum lögnum fyrir þarf að saga upp gólf í kjallara eldri 

byggingar. Nánari útfærslur á þessum lagnaleiðum verður tekin í samráði við 

lagnahönnuði rafkerfa og hönnuði neysluvatns og hitakerfa. 

Sjá má frekari upplýsingar um hin ýmsu lagnakerfi  í lagnagreiningu í viðauka með 

aðaluppdráttum og verkteikningum. Auk þess má sjá staðsetningar og frágang 

þakniðurfalla á nokkrum deilimyndum og í teikningum af þökum í verkteikningum 

Hljóðvistargreining 

Hljóðuppsprettur í næsta nágrenni við hótelið eru afar fáar. Það er þá helst 

fuglasöngur og kanski veðurhljóð. Vissulega er vegurinn til Hjalteyrar í næsta 

nágrenni en hann er samt í um 300m fjarlægð. Mesta ónæðið og hávaðinn er án efa 

þegar þyrlurnar eru að sækja hótelgesti eða koma með þá til baka. Það eru stundum 

tvær þyrlur sem sinna gestum og vissulega er oft smá hávaði þegar þær koma og 

fara. Það þekki ég vel sjálfur, eigandi húss á jörðinni við hlið hótelsins. En þar fyrir 

utan er afar lítið um truflandi hljóð úr nágrenninu. Því viljum við passa upp á að 

upplifun gesta verði sú að lítið sem ekkert heyrist frá umgangi eða frá gestum annara 

herbergja hótelsins. Þess vegna eru meðal annars veggir á milli hótelíbúða vel þykkir 

eða sem nemur 230mm. Ég áætla að þeir verði byggðir upp sem tvær aðskildar 

veggjagrindur svo ekki geti orðið leiðni milli platna veggjarins annars vegar yfir í 

vegginn hinu meginn. Veggir sem snúa fram á hótelíbúðaganga og nýttir eru til að 

koma langakerfum upp bygginguna eru þess vegna líka að stórum hluta 460mm 
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þykkir og er það til að þeir geti líka uppfyllt vel þær kröfur að passa upp á 

hljóðvist ásamt því að vera lagnaleiðir. Á böðum í votrýmum er gert ráð fyrir að innsta 

byrði veggjarins verði Ytong steinar sem eru 50mm þykkir og er það til að koma í veg 

fyrir myglu en Ytong steinar hafa líka ágæta hljóðeinangrun. 

Neðan í holplötur í hótelíbúðum koma lagnagrindur fyrir raflagnir og er upplagt að 

fylla grindina af steinull. Neðan í lagnagrindina koma gifsplötur og legg ég til að í 

nánari innanhússhönnun verði settar í hvert rými hótelíbúða að lágmarki ein gifsplata 

sem yrði þá líka hljóðvistarplata. Slíkar plötur má finna neðan í loftum í eldra hluta 

hótelsins og fer því vel á að samræming verða á milli eldri og nýja hluta hússins auk 

þess sem þetta bætir mikið hljóðvistina. Kerfisloftaplötur neðan í holplötum yfir 

bílasýningarsal ættu líka að dempa mikið hljóðuppsprettu frá sýningarsal upp á 

hótelíbúðarhæð.  

Ofan á holplötur kemur einangrun sem svo er reiknað með að lagðar verði 

gólfhitalagnir ofaná og loks flotað yfir með múr. Einangrunin ætti að slíta en frekar 

leiðni á hljóði í gegnum plöturnar og högghljóð ættu því að berast minna á mili hæða. 

Jafnvel þó gert sé ráð fyrir að á öll gólf komi flísar í samræmi við eldri hluta hótelsins. 

Lagnahönnun þarf svo að taka tillit til hljóðvistar og passa upp á að rennslishljóð í 

pípum og fleiri hljóðuppsprettur verði í algjöru lágmarki. Eins þarf að passa upp á að 

tengla- og rofadósir rýri sem minnst hljóðvistina og í sumum tilvikum gæti þurft að 

setja sérstakar hljóðdósir. Þetta verður nánar útfært af lagnahönnuðum. 

Notast var við staðalinn ÍST 45 við hljóðvistargreiningu og sjá má nánari útfærslu í 

hljóðvistargreiningum í viðauka með aðaluppdráttum og verkteikningum  og eins í 

nokkrum deilum og teikningum í verkteikningum.  

 

Efnisgreining (byggingarhlutagreining) 

Það er mér mikið kappsmál að viðbygging falli sem allra best að eldri hluta hótelsins. 

Alltof oft finnst mér hönnuðir falla í þá gryfju að koma með allt annað útlit og 

efnisgerðir í byggingum sem byggðar eru við eldri byggingar. Að mínu viti eiga 

byggingar að taka mið af nágrenni sínu og af útliti annara bygginga sem fyrir eru í 

næsta nágrenni. Það er því búið að leggja línur um ansi margt í útliti þessarar 

viðbyggingar með fyrri framkvæmdum.  

Eldra húsið var einangrað og múrað með semenstsmúrkerfi og er ekki annað að sjá 

en að það hafi staðið sig vel þann áratug sem það hefur verið á byggingunni. Það 

kemur því ekki til greina að vera með neitt annað yfirborð á nýju álmu hótelsins. 

Gluggar eru í eldri hlutanum mest úr timbri og því yrði stórskrýtið að sjá annarskonar 

glugga i nýrri hluta hótelsins. Álgluggakerfi er þó í þaksvítu eldri hluta og er því 

sjálfsagt að nýta það áfram í þaksvítu nýbyggingar enda kemur það afar vel út á eldri 

hluta hótelsins. Hins vegar er tengibyggingin sem er á milli eldri og nýja hlutans dæmi 

um byggingu sem ég tel að geti  verið allt öðruvísi en það sem fyrir er. Set ég því 
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álglugga og álhurðarfront á þann hluta byggingarinnar ásamt álrennihurðum 

með gleri fyrir aðkomu í bílasafn. Eins brýt ég aðeins upp með sjónsteypuveggjum í 

stoðveggjum og í skyggni og í ruslageymslu við aðkomu að móttöku. Ég hef áður 

útskýrt val mitt á steypuþykktum veggja og af hverju plötur eru að stórum hluta 

holplötur enda tengist það lítið sem ekkert útliti byggingarinnar. Þök á t.d þakíbúð og 

á þaksvölum er útfært á mjög sambærilegan hátt og gert er í eldri hluta hótelsins en 

þak á móttöku valdi ég hins vegar að hafa efsta lagið úthagaþökur, enda er það þak 

mjög áberandi frá báðum hlutum hótelsins og því langaði mig að það hefði svolítið 

náttúrulegt útlit og í samræmi við næsta nágrenni hótelsins sem er skógur og óspilltir 

móar. Í létta veggi valdi ég að nota álgrindur og gifs og er það ekki síst vegna þess 

að slíkir veggir eru fljótlegir í uppsetningu og áferðarfallegir. Í kringum votrými í 

hótelíbúðum er ég þó með 5cm þykka Ytong steina til að lágmarka líkur á myglu og 

vandræðum frá raka. Gólfhitann valdi ég ekki síst fyrir þá staðreynd að ofnar safna 

óhreinindum og eru sjaldnast til prýði. Auk þess minnka ofnar beinlínis rými og 

notagildi herbergja verður oft minna og uppröðun í herbergjum takmarkaðri.  Gólfefni 

í eldri álmu eru í öllum tilvikum flísar og verður svo einnig í nýju álmunni.  

Sjá betur í efnis og byggingarhlutagreiningum í viðauka með aðaluppdráttum og 

verkteikningum. 

 

Orkugreining / orkurammi 

Ég tók saman hina ýmsu byggingarhluta og reiknaði út orkuramma í exel skrá sem 

finna má á vefsíðu Mannvirkjastofnunar.. Allir hlutar byggingarinnar stóðust vel 

viðmið Byggingarreglugerðar nema ein þakútfærslan, en það er þakið sem er yfir 

lyftuhúsi sem er einungis 5m². Þar hafði ég þynnt þakið og einangrunina eins og ég 

taldi raunhæft að gera til að þurfa ekki að hækka lyftuhúsið ofar en þakið annars er. 

Var það gert til að tryggja lámarksöryggishæð ofan við lyftubúr. 

Sjá má útreikninga á orkuramma í viðauka með skýrslu þessari í aðaluppdráttum og 

verkteikningum. 

 

Aðaluppdrættir 

Almennt um aðaluppdrætti og gerð þeirra. 

Þegar hér var komið í verkefninu tók við gerð aðaluppdrátta og var þá tekið mið af því 

sem hafði komið fram við vinnu á frumhönnunarstigi. Eitt og annað breyttist þannig í 

meðförum. 
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Teikningaskrá aðaluppdrátta: 

1.01.01 Afstöðumynd og byggingarlýsing  1:1000 

1.01.02 Grunnmynd kjallari og 1.hæð  1:100 

1.01.03 Grunnmynd 2-3.hæð  1:100 

1.01.04 Lóðarteikning   1:250 

1.02.01 Sneiðingar  1:100 

1.03.01 Útlit norðaustur og austur  1:100 

1.03.02 Útlit norður og suðaustur  1:100 

1.03.03 Útlit suður, suðvestur og vestur  1:100 

Afstöðumynd: 

Afstöðumynd var unnin upp úr loftmyndum og lóðarleigusamningi sem ég fékk hjá 

byggingarfulltrúa. Ekki voru til nein mæliblöð fyrir bygginguna sem fyrir er þannig að 

notast varð við loftmyndir og lóðarleigusamning við sveitarfélagið Hörgársveit þar 

sem koma fram GPS punktar um horn lóðar og gat ég nýtt mér það. Í 

lóðarleigusamning kom líka fram stærð lóðar og fleira, hæðarlínukort fékk ég sent frá 

sveitarfélaginu ásamt loftmynd. Horn lóðar eru vel sjáanleg á staðnum en steyptir 

stólpar eru á hornum lóðarinnar og girðing á milli á þremur hliðum af fjórum. Ég tók 

grófa mælingu frá húsinu og að girðingu til að sjá hvort þetta gæti verið eins og ég 

fékk þetta upp úr loftmyndinni og virtist það standast nokkurn veginn. Þarna vantar 

betri gögn og í raun þyrfti að láta GPS mæla húsið inn á kortið áður en framkvæmdir 

gætu hafist. Ljóst er þó að viðbygging við húsið rúmast vel innan lóðar og þetta er 

alls ekki langt frá lagi.  Set ég hérna með í viðauka með aðaluppdráttum og 

verkteikningum þau gögn sem ég fékk frá byggingarfulltrúa Hörgársveitar. 

Byggingarlýsing almennt: 

Mér finnst persónulega byggingarlýsing vera eitt af mikilvægustu gögnum 

aðaluppdrátta. Ég þekki það vel af því að teikna raflagnir að í byggingarlýsingunni 

leynast oft upplýsingar sem snerta áframhaldandi hönnun annara hönnuða. Mjög oft 

eru þetta upplýsingar sem hvergi annar staðar er að finna í teikningum. Hérna á eftir 

kemur því byggingarlýsingin en hún lýsir vonandi vel því sem ætlast er til í 

framkvæmdinni.  
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Byggingarlýsing 

 

Hótel Hjalteyri – Hörgársveit. 

Landnúmer 152355 

Staðgreinir 6515-7-99981600 

Fasteignarnúmer 215-7159 

 

Almenn lýsing á framkvæmdinni: 

Sótt er um leyfi til viðbyggingar á 9 hótelíbúðum ásamt nýrri móttöku og sal fyrir bíla 

og myndlistarsafn. Viðbyggingin tengist eldri byggingu úr nýrri móttöku inn á gang 

eldri byggingar framan við morgunverðarsal. Reiknað er með að morgunverðarsalur 

og starfsmannaaðstaða eldri byggingar nýtist áfram fyrir bæði nýja og eldri hluta 

hótelsins. 

Viðbyggingin er hönnuð út frá forsendum algildrar hönnunar. Á 1-2h koma fjórar 

hótelíbúðir á hvora hæð og verða þær með svölum til austurs. Á þriðju hæð kemur 

þakíbúð. Í kjallara veður bíla- og myndlistarsafn ásamt nýrri móttöku fyrir hótelið og 

þrifaaðstöðu fyrir bílasafnið. 

Bílasafn og myndlistarsafn fellur undir notkunarflokk 2 en hótelíbúðir falla undir 

notkunarflokk 4. 

Stækkunin er öll unnin með hliðsjón af útliti og frágangi sem fyrir er í eldri hluta 

hótelsins. 

 

 

Helstu stærðir: 

Stærð lóðar er 10380m² 

Stækkun hótelsins nemur samtals 1341,4m²  

Kjallari 486,6m² 

1h 351,2m² 

2h 351,2m² 

3h 152,4m² 

Eldri hluti hótelsins er 675,8m² 

Nýtingarhlutfall eftir viðbætur :0,194 
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Bílastæði: 

Bætt verður við bílastæðum á lóð og verða þau eftir stækkun alls 20 og þar af þrjú 

fyrir hreyfihamlaða auk eins stæðis fyrir hópferðarbíl. Gera skal ráð fyrir rafbílahleðslu 

við bílastæði. 

Burðarkerfi: 

Útveggir: 

Veggir eru staðsteyptir 200mm þykkir einangraðir með 125mm harðpressaðri steinull 

og múraðir með múrkerfi og málaðir í hvítum lit eins og eldra hús. Þar sem veggir eru 

neðan jarðvegs skal setja jarðvegsdúk innan við steinullarplötur.  

 

Plötur: 

Gólfplata í kjallara: 

Gólfplata í kjallara (í bílasafni og afgreiðslu) er staðsteypt 150mm plata með 

innsteyptum gólfhita. Undir jarðplötu og á sökkulveggi kemur 100mm 

steinullargrunnplötur. 

 

Gólfplötur á 1.hæð og 2.hæð: 

Gólfplötur á 1.hæð og 2.hæð eru 200mm holplötur sem ofan á kemur eingangrun og 

gólfhitalögn sem verður svo flotað yfir. Undir þessar plötur kemur lagnagrind fyrir 

raflagnir og klætt af með gifsplötum. í alrýmum framan við ganga og í stigahúsi eru 

gólfplötur staðsteyptar 200mm og kemur gólfhiti ofan á þær plötur á sama hátt og 

holplötur en raflögn í alrýmum og er felld inn í staðsteyptar plötur og því kemur ekki 

lagnagrind þar undir. 

 

Gólfplata 3h: 

Gólfplata á 3.hæð er líka þakið yfir hluta 2.hæðar. í alrými og í stigahúsi er staðsteypt 

plata á sama hátt og á 1.hæð og .2hæð og á þaki koma samskonar holplötur og eru 

yfir hótelíbúðum á 1-2.hæð en ofan á holplötur kemur rakavörn og svo 200mm 

harðpressuð steinull og svo propan/sanofil dúkur, ofan á dúkinn kemur svo 50mm 

sandlag með snjóbræðslu og loks hellur. Þar sem þakíbúð er verður 

steinullareinangrunin í gólfinu 250mm til að fá gólfið í íbúðinni ofar þakinu um sem 

nemur 50mm og loks gólfhiti og flotað yfir með múr. 

 

Þök: 

Þak yfir afgreiðslu í kjallara: 

Þakið er staðsteypt 200mm og síðan kemur rakavörn og svo 200mm harðpressuð 

steinull svo Propan/Sarnafil dúkur svo jarðvegur og loks úthagaþökur. 
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Þak yfir alrými og stigahúsi á 3.hæð: 

Staðsteypt 200mm plata með rakavörn 200mm harðpressaðri steinull og ofan á það 

sjávarmöl sem farg.Propan/Sarnafil dúk.  

 

Þak yfir lyftustokk: 

Staðsteypt 120mm plata með rakavörn og 140mm steinull og Propan/Sarnafil dúk og 

loks 50mm sjávarmöl sem farg. 

 

Þakíbúð: 

Íbúðin er byggð upp með útveggjum sem byggðir eru upp af álgluggum og stálsúlum 

í veggjum sem timburbitar eru festir við. Veggir eru fylltir upp með 125mm steinull og 

klæddir að utan með krossvið og þar utan á dökkum álplötum en rakavörn, 

lagnagrind og svo hvítmáluðum gifsplötum að innan. Þak er létt þak byggt upp með 

stál I bitum og timbursperrum á milli, ofan á sperrur er svo klætt með krossvið og loks 

tveimur lögum af ásoðnum asfalt pappadúk. Þakið er fyllt upp með 200mm steinull og 

klætt neðan í með rakavörn og lagnagrind og loks gipsplötum. 

 

Gluggar og útihurðir: 

Timburgluggar með brautarlömum sprautaðir hvítir. Gluggar í móttöku eru álgluggar 

með innbrenndum hvítum lit. Gluggar í þakíbúð eru álgluggar með koksgráum lit. 

Álhurðir eru með ýmist með hvítum eða koksgráum lit. Gler er gasfyllt 

einangrunargler Top N+. 

 

Klæðningar: 

Allar innanhúsklæðningar skulu vera í flokki 1, gólfefni eru flísar. Loft sem eru tekin 

niður verða og verða úr A efnum. Klæðningar utanhúss eru í öllum tilvikum múrkerfi á 

steinull nema á útveggi þakíbúðar þar sem kemur lituð alucobound klæðning klædd á 

veggi íbúðar. 

 

Svalir stigar og handrið: 

Svalir og flóttastigar eru smíðaðir úr stáli og handriði úr gleri. Á þaki er handrið bæði 

steyptur veggur upp fyrir þak og svo glerhandrið. Hæðir handriða eru samkv. gildandi 

Byggingarreglugerð. Stigi innanhúss er forsteyptur og á hann kemur glerhandrið. 

Handlistar eru á íbúðargöngum. 

 

Lyfta: 

Lyfta er í nýbyggingarhluta og er hún 1,2 x 2,1m að stærð og uppfyllir stærð sem 

sjúkrabörur krefjast. Lyftan skal hafa burðargetu 1000kg og hurð sem er 900mm. 
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U-gildi einstakra bygginarhluta: 

U gildi öll vel innan krafna Byggingarreglugerðar 112/2012 

Sem eru: 

Útveggir kólnunartala U (W/m²K) = 0,40 

Þak kólnunartala U (W/m²K) =0,20 

Gólf kólnunartala U (W/m²K) =0,30 

Gluggar kólnunartala U (W/m²K) =2,00 

 

Innveggir: 

Staðsteypti innveggir 180mm eru í kjallara,  á milli alrýma/stigahúss og 

hótelíbúðarganga. Léttir veggir eru gifsveggir á álgrind og eru þeir 230mm á milli 

hótelíbúða þar sem mikið verður lagt upp úr hljóðvist, annars 145mm innan íbúða. 

Veggur á milli íbúðargangs og íbúða verður allt upp í 460mm þykkur og er það vegna 

þess að áætlað er að rör frá loftræsingum og skólp verði lagt innan í þessum 

veggjum. Á baðherbergjum í kringum sturtur og baðkör verður innsta lag veggja, sem 

snúa að þessum stöðum, hlaðnir úr 50mm Ytong steinum til að forðast hættu á 

myglu. 

 

Frágangur gólfa: 

Gólf verða öll með gólfhita, í kjallara er hann í gólfplötunni en á 1-2-3 hæð er hann á 

einangrun ofan á plötum og er svo flotað yfir. Gólfefni verða í öllum tilvikum álímdar 

flísar. Í anddyri móttöku kemur mottugryfja. 

 

Inntök: 

Nú þegar eru inntök í eldri byggingu og er áætlað að þau verði nýtt fyrir nýja hluta 

hússins einnig. 

 

Fráveitulagnir: 

Frárennslislagnir eru PVC og PP plastlagnir. 

Lagnir á milli hæða og innan byggingar eru hljóðeinangraðar plastpípur. 

Lagnabrunnar verða á plani framan við móttöku og í porti. 

Við núverandi hótel er nokkuð stór rotþró en búast má við að stækka þurfi rotþrónna 

vegna stækkunnar hótelsins (skv. upplýsingum frá starfsmönnum sveitarfélagsins). 

Hæðarmunur á lögnum á ekki að vera teljandi vandamál enda verulegur halli á landi 

þar sem byggingin kemur en ekkert mæliblað reyndist vera til frá hendi 

sveitarfélagsins. 
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Regnvatnslagnir: 

Niðurföll eru á þökum og niðurfallsrör innfelld í útveggi og tengjast drenlögnum 

meðfram húsi og niðurföllum af stéttum framan við inngang. Reiknað er með að 

lagnir endi í pukki í seturbeði vestan lóðar ásamt frárennsli frá rotþró í samráði við 

tæknimenn áhaldahúss Hörgársveitar.  

 

Hitakerfi: 

Öll byggingin er hituð með gólfhitalögnum sem lagðar eru á einangrunarmottur og 

steypt yfir með flotmúr. Tengikistur verða í öllum hótelíbúðum og á tveim til þremur 

stöðum í kjallara. 

 

Neysluvatnslagnir: 

Neysluvatnslagnir eru lagðar um húsið sem Pex lagnir, „Rör í rör“ kerfi og tengdar 

saman með sampressuðum tengjum. Tengiskápar fyrir neysluvatnskerfi kjallara 

verða í rými fyrir bílaþrif og vörumóttöku. Á 1.hæð er skápur í línherbergi og á 2.hæð 

í línherbergi og nýtist sá skápur einnig fyrir 3.hæð. Vanda skal frágang og tryggja að 

lagnir séu einangraðar og hraði á rennsli í pípum hannaður þannig að tryggja megi 

sem besta hljóðvist.  

Hitastig vatns á töppunarstöðum skal stjórnað þannig að ekki sé hætta á húðbruna. 

Heitt vatn á töppunarstöðum má aldrei verða heitara en 43°c en í lögnum sé heitt 

vatn á hreyfingu að minnsta kosti 60°c. Tryggja skal að heitt vatn geti aldrei orðið 

heitara en 65°c með varmaskipti við inntak ef tæki á töppunarstað bila. Nota skal í 

öllum tilvikum hitastýrð blöndunartæki. 

 

 

Slökkvikerfi: 

Slökkvikerfi er í byggingunni í bíla- og myndlistarsafni og í vörumóttöku og þrifarými 

bíla. Lagnir skulu vera stállagnir neðan á loft og í bíla og myndlistarsafni ofan við 

kerfisloft með dreifistútum niður úr kerfisloftaplötum. 

Um allt húsið er lagt fyrir brunaslöngum og skulu þær ná út í öll horn byggingarinnar. 

Lagnir að brunaslöngum skulu vera lagðar með snittuðum stálrörum. 

Í næsta nágrenni við bygginguna er stór steyptur vatnsgeymir sem þjónaði 

vatnsaflsþörf síldarverksmiðjum Kveldúlfs HF og er núna nýttur sem vatnstankur fyrir 

Hjalteyri og næsta nágrenni. Nægt slökkvivatn er því á svæðinu og að byggingu 

samkv. upplýsingum fengnum frá Slökkviliði Akureyrar. 
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Loftræsingar: 

Frá baðherbergjum og eldhúsum í hótelíbúðum er vélrænt útsog. Veggir sem eru milli 

íbúðar og gangs eru vel þykkir á 1.-2.hæð eða sem nemur 460mm og er það með 

vilja gert til að koma skólpstömmum og loftræsirörum frá íbúðum inn í þá. Frá hverri 

íbúð kemur sér útsogsrör og safnkassar og svo blásari sem sogar frá öllum íbúðum á 

hæðinni á norðurvegg byggingar. Reiknað er með að á móti verði ventlar á 

útveggjum íbúða sem hleypa lofti inn. 

Loftræsing í bíla- og myndlistarsafni, og í bílaþrifum og vörumóttöku verður í gegnum 

niðurföll og koma skal  fyrir blásara í brunni utan við bygginguna við sprinklerklefa. 

Þar í brunninum skal einnig koma fyrir olíugildru.  Niðurfallslagnir í bílasafni verða því 

að taka mið af því að þær eru líka loftræsilagnir. Loftræsingar frá salernum í kjallara 

og í hótelíbúð á 3.hæð eru ýmist teknar út fyrir útvegg eða upp úr þaki. 

 

Raflagnir:  

Raflagnir eru lagðar neðan í holplötur í lagnagrind og í létta veggi og steypu. í hverri 

hótelíbúð kemur lítill töfluskápur. Tafla fyrir kjallara verður í þrifaaðstöðu og 

vörumóttöku. Netkerfi verður á sama stað og rafkerfi. Net accespunktar verða í öllum 

hótelíbúðum, í alrýmum og sýningarsal bíla. Í línherbergjum koma 

gegnumdráttarkassar fyrir bæði smá- og lágspennukerfi.  Raflagnir samkv. IST 200 – 

IST 151 – IST 150 og Tæknilegum skilmálum rafveitna frá 2009. 

 

Hljóðvist: 

Hljóðvist er skv. ÍST 45 2011 og er miðað við C flokk eða betra. 

Sorp: 

Sorptunnum verður komið fyrir í skýli framan við þrifaaðstöðu bílasafns. Reiknað er 

með að þar komi tunnur eða gámar fyrir 2000 lítra af sorpi. 

 

Brunaþol: 

Farið er eftir kröfum um brunaþol samkv. byggingarreglugerð nr 112/2012 með 

áorðnum breytingum. 

Notkunarskilmálar: 

Hámarksfjöldi í bíla og myndlistarsafni er 50 manns. 

Brunahólfun: 

Brunahólfun er samkv. teikningum almennt með EI 60 veggjum og EI 30CSm 

hurðum. Í opum á milli bíla- og myndlistarsafns og móttöku skal koma fyrir EI60 

brunatjöldum sem falla niður við eldboð frá brunaviðvörunarkerfi. Húsið er allt ein 

brunasamstæða en skiptist upp í nokkur brunahólf. 
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Burðarvirki: 

Burðarvirki er með R60 brunamótstöðu og samanstendur af 200mm steyptum 

útveggjum og 200mm þykkum holplötum ásamt 200mm staðsteyptum plötum og 

nokkrum 180mm staðsteyptum innveggjum. 

Gluggar: 

Þar sem lágmarksbili á milli tveggja glugga eru það lítil að ekki næst að uppfylla 

byggingarreglugerð er því mætt með því að setja EI30 gler í annan gluggann. 

Klæðningar: 

Klæðningar eru allar í flokki 1. 

Flóttaleiðir: 

Flóttaleiðir skv. teikningu. 

Mesta lengd flóttaleiða að næsta útgangi eða að öðru brunahólfi er alltaf innan 25m. 

Allar hurðir á flóttaleiðum skal vera hægt að opna án verkfæris eða lykils. Hurð á 

flóttaleið úr sýningarsal og út í brunastiga skal búin panikslá skv. IST EN 1125.  

Brunatjald við sýningarsal skal vera hægt að lyfta upp með rafbúnaði fyrir fólk á flótta 

út úr salnum. Búnaðurinn skal vera á varaafli og lagnir að honum brunaþolnar. 

Dyr á flóttaleiðum á svefnálmu skulu hafa neyðarhún skv. ÍST EN 179 

Biðsvæði hjólastóla er á stigapöllum í flóttastigum, á svölum íbúða og í alrýmum utan 

við herbergisganga. Flóttaleiðir hótelíbúða er annars vegar út á hótelgang og hins 

vegar út á svalir. Í þakíbúð er flóttaleið annars vegar fram í stigahús og hins vegar út 

á þaksvalir. 

Út- og neyðarlýsing: 

Út og neyðarlýsing er skv. ÍST EN1833, ÍST EN 50742 

Lágmarkslýsing er 1 lúx í móttöku, í alrýmum og á göngum en í stigahúsum og fyrir 

utan útihurðir á almenningsflóttaleiðum skal það vera að lágmarki 5lux.  

 

Slökkvikerfi: 

Í bíla og myndlistarsafni og í þvottaaðstöðu bíla kemur sjálfvirkt slökkvikerfi skv. ÍST 

EN 12845. Verði slökkvikerfi virkt þá skal það gefa merki á brunaviðvörunarkerfi. Á 

göngum og í bíla og myndlistarsafni og í alrýmum við stigahús koma brunaslöngur 

skv. ÍST EN 671 og skulu slöngur ná út í öll horn. Í hótelíbúðir skal staðsetja 

handslökkvitæki og eldvarnarteppi skv. ÍST EN 3 og skal slíkur búnaðir valinn og 

staðsettur í samráði við slökkvilið eða brunahönnuð. Vatnsgeymir fyrir Hjalteyri er í 

næsta nágrenni við lóð hótelsins og tryggir það nægt vatn fyrir slökkvikerfi og til 

slökkvistarfa. 
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Brunaviðvörunarkerfi: 

Í bygginguna skal koma fyrir brunaviðvörunarkerfi með númeruðum skynjurum. Í 

íbúðarherbergi skulu skynjarar vera búnir hljóðgjafa. Á göngum skal koma fyrir 

brunabjöllum og við allar flóttaleiðir og að minnsta kosti með 25m millibili skal koma 

fyrir handboðum. Hurðir á milli brunahólfa eiga að vera EI30 og vera með 

hurðapumpum. Hurðir sem látnar eru standa opnar alla jafna eins og á 

íbúðargöngum og brunatjöld við bíla og myndlistarsafn skulu lokast við eldboð.  

Brunakerfi verður hannað út frá leiðbeiningum Brunamálstofnunar ríkisins 

(Mannvirkjastofnunar) nr. 161.1.BR1 

Reyklosun:                                                                                                              

Reyklosun í sýningarsal bíla er með rist og blásara á norðurhlið byggingar. 

Reyklosun hótelíbúða og annara rýma er um glugga og hurðir.  

 

Verkteikningar 

Almennt um verkteikningar 

Þegar ég hafði farið með aðaluppdrætti í staðarlotu í HR og fengið álit leiðbeinenda 

var næsti fasi að koma sér í vinnslu verkteikninga. Verkteikningar samanstanda af 

grunnmyndum af hæðum með smíðamálsetningum og sniðum sem sýna hæðir og 

helstu mál. Glugga og hurðarteikningar, innréttingateikningar, stigateikningar og 

deililausnum á hinum ýmsu byggingarhlutum. 

Ég hafði fengið deililausnir af þakbreytingum á eldri hluta hótelsins, mest var það af 

þakfrágangi þakíbúðar. Hafði ég hugsað mér að það væri hægt að nota það áfram 

vegna þess að þakíbúðin í nýja hlutanum yrði byggð upp á svipaðan hátt. Þegar á 

reyndi fannst mér þessi deili ekki eins og ég sá þau fyrir mér og þótt ég vissulega 

hefði þau til hliðsjónar breytti ég þeim töluvert. Sjá má þessar deililausnir sem voru úr 

eldri hluta hérna í viðauka. Ég rissaði lauslega upp nokkrar aðrar deililausnir og þá 

mest af útveggjum og þakköntum. Það varð svo leiðandi í vinnu við deililausnir enda 

oft verið að endurtaka stóran hluta af þeim aftur og aftur. Ég taldi saman þau deili 

sem ég taldi þurfa og voru þau upp undir 20 talsins. Fór ég svo og átti samtal við 

félaga mína á Kollgátu arkitektastofu og fékk þá til að gefa mér álit um hvar væru 

réttu staðirnir til að pikka út deiliteikningar af. Þeim þótti í upphafi þetta ansi mörg 

deili sem ég teldi að ég þyrfti en þegar þeir höfðu lagst yfir þetta með mér þá voru 

þau eiginlega bara jafn mörg og á nokkurn veginn sömu stöðum. Ég hef oft átt við þá 

stutt spjall þegar mig hefur vantað upplýsingar og eins átti ég í nokkrum samskiptum 

við byggingarverktakann SS-Byggir sem ég hef teiknað mikið raflagnir fyrir í gegnum 

árin og veittu þeir mér t.d. upplýsingar varðandi þökin og frágang á þeim, enda 

alvanir að fást við slíkt og með 40 ára reynslu. Eiga þessir aðilar allir þakkir skyldar 

fyrir aðstoðina. 
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Teikningaskrá verkteikninga: 

 

2.01.00 Verkstaðateikning  1:250 

2.01.01 Grunnmynd - kjallari norður hluti   1:50 

2.01.02 Grunnmynd - kjallari suður hluti   1:50 

2.01.03 Grunnmynd - 1.hæð  1:50 

2.01.04 Grunnmynd - 2.hæð  1:50 

2.01.05 Grunnmynd - 3.hæð  1:50 

2.01.06 Þak norðurhluti  1:50 

2.01.07 Þak yfir þakíbúð  1:50 

2.01.08 Þak yfir móttöku  1:50 

2.02.01 Snið A-A og C-C  1:50 

2.02.02 Snið D-D  1:50 

2.02.03 Snið B-B og E-E  1:50 

2.03.01 Útlit norðaustur og austur  1:100 

2.03.02 Útlit suðaustur og norður  1:100 

2.03.03 Útlit suður, suðvestur og vestur  1:100 

2.04.01 Glugga og hurðateikning 1:20 

2.04.02 Glugga og hurðateikning 1:20 

2.05.01 Stigi innanhúss  1:25 

2.05.02 Flóttastigi utanhúss  1:25 

2.06.01 Deili - Svalir  1:10 

2.06.02 Deili - Þakbrún og álgluggi þakíbúðar  1:5 

2.06.03 Deili - Þak og handrið þaksvölum  1:5 

2.06.04 Deili - Gluggar ál og tré  1:5 

2.06.05 Deili - Útveggir og úthorn  1:5 
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2.06.06 Deili - Þök  1:5 

2.06.07 Deili - Þök  1:5 

2.09.01 Innihurðir  1:20 

2.12.01 Innréttingar í þrifum bíla og móttöku 1:20 

2.12.02 Innréttingar hótelíbúðum 1-2.hæð 1:20 

2.12.03 Innréttingar í eldhúsi 3.hæð  1:20 

2.12.04 Innréttingar á baðherbergjum  1:20 
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KAFLI 0 

0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR   

0.1 YFIRLIT  

0.1.1 Útboð  

Hótel Hjalteyri óskar eftir tilboði í stækkun Hótels Hjalteyri í Hörgársveit. 

Umsjónaraðilar tilboðs eru VB Hönnun ehf Akureyri. Verkið skal framkvæma í 

samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla “0.3.1 Útboðsgögn”. 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit   

ÚTBOÐSFORM:  

Fyrir opið útboð  

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 3. gr. 

laga nr. 84/2007 og grein 2.2 í ÍST 30.     

 

ÚTBOÐSYFIRLIT  

·   Kynningarfundur  08.01.2019, kl.10:00    Sjá nánar kafla 0.1.5 

·   Fyrirspurnatíma lýkur  15.01.2019.  Sjá nánar kafla 0.3.2 

·   Svarfrestur rennur út  22.01.2019.  Sjá nánar kafla 0.3.2 

·   Opnunartími tilboða  29.01.2019, kl.10:00  Sjá nánar kafla 0.4.5 

·   Upphaf framkvæmdatíma  20.03.2019, kl.7:00  Sjá nánar kafla 0.1.7 

·   Lok framkvæmdatíma  20.03.2020.  Sjá nánar kafla 0.1.7 

·   Tilboðstrygging  Skuldbinding tengd Sjá nánar kafla 0.4.4   

  undirritun tilboðs 
 

·   Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar  Sjá nánar kafla 0.1.3        

 
hæfni og reynslu bjóðanda  

·   Tafabætur  0,1% af samningsupphæð  Sjá nánar kafla 0.5.4 

·   Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist  Sjá nánar kafla 0.5.5 

·   Frávikstilboð    Eru ekki heimiluð  Sjá nánar kafla 0.4.1 

·   Fylgigögn með tilboði  1.  Tilboðsblað  Sjá nánar kafla 0.4.2     

 
2.  Tilboðsskrá 

 
·  Opnunarstaður tilboða      Hótel Hjalteyri  Sjá nánar kafla 0.4.5    
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0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Bjóðendur skulu leggja fram með tilboði sínu eftirfarandi:  

Almennar upplýsingar um bjóðanda, fyrirtæki hans og starfslið.  

Nöfn og starfsreynslu helstu stjórnenda, sem að verkinu koma.  

Hver verður tæknilegur yfirstjórnandi verksins.  

Skrá yfir helstu sambærileg verk, sem bjóðandi hefur unnið.  

Skrá yfir helstu vélar, tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. Verkkaupi 

skal eiga þess kost að skoða þær vélar, tæki og búnað, sem bjóðandi tilgreinir í 

tilboði sínu.  

Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.   

Verkkaupi áskilur sér rétt til að ganga ekki til samninga við bjóðanda sem ekki leggur 

fram ofangreindar upplýsingar. Ef bjóðandi hefur að mati verkkaupa ekki tæknilega, 

faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið er einnig áskilinn réttur til að 

hafna tilboði hans.   

Verkkaupi metur tilboð bjóðanda m.a. af ofangreindum upplýsingum og eru þær 

bindandi fyrir þann verktaka sem samið er við og honum óheimilt að víkja frá þeim án 

samþykkis verkkaupa.   

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

skulu, sé þess óskað, láta í té innan tilskilins frests, eftirtaldar upplýsingar: 

Ársreikning síðasta árs: Hlutafélög skulu skila ársreikningum árituðum af 

endurskoðenda. 

Einkahlutafélög skulu skila ársreikningum árituðum af endurskoðenda eða 

skoðunarmanni. 

Einstaklingur í rekstri, skal skila skattframtölum, staðfest ljósrit skattstjóra, þar sem 

fylgir ársreikningur eða eyðublöð ríkisskattstjóra RSK 4.11, eða sambærilegt. 

Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 

opinber gjöld.   

Ef bjóðandi uppfyllir eitt eða fleiri af eftirtöldum skilyrðum verður ekki gengið til 

samninga við hann: 

Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

Bjóðandi er í neyðarsamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé.   

Með ofangreindar upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál.   

Áður en verksamningur er gerður skal verktaki útvega verktryggingu, viljayfirlýsingu 

frá undirverktökum. 
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0.1.4 Verksvið, stutt yfirlit yfir verkið  

Um er að ræða nýja álmu við Hótel Hjalteyri og tengibyggingu við eldra hús hótelsins. 

Gert er ráð fyrir að byggðir verði samtals um 1341,4 m² Húsið skiptist í bílasafn og 

móttöku í kjallara, tvær hótelíbúðarhæðir á 1. og 2. hæð og þakíbúð á 3.hæð. 

Samtals verða því 9 hótelíbúðir í húsinu og salur fyrir safn fornbíla sem áætlað er að 

geti tekið samtals 50 manns. 

Verk þetta nær til jarðvinnu, uppsteypu (mótauppsláttur, járnabending, niðurlögn 

steypu og frásláttur), frágang að utan (múrverk, trésmíði, þakfrágang, málun, glugga- 

og hurðaríssetningu) og frágang innanhúss (múrverk, létta veggi, frágang lofta, gólfa 

og veggja, innihurða, málun, innréttingar og annars fests búnaðar) .   

Vísað er til teikningar A 004 fylgiskjal 1, varðandi vinnusvæðið. 

 

0.1.5 Kynningarfundur – vettvangsskoðun  

Kynningarfundur verður haldinn þriðjudaginn 8. Jan 2019 þar sem farið verður yfir 

framkvæmdina, vinnusvæðið og hvernig haga skuli vinnu en hótelið verður á 

vetktímanum í fullum rekstri. 

 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun  

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 

samningur um verkið sbr. grein 11.2 í ÍST 30.  Gera skal skriflegan samning um 

verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði “E - 01” sem fylgir með útboðs- 

og samningsskilmálum þessum. Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki 

leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. 

grein 13.2 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis 

fyrir verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path 

Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem 

koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður 

hluti verksamnings.   

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

jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi framvinda verksins ekki 

samkv. verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til 

annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum 

tíma. Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram 

þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  Seinkun á 

framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 

afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu, getur því aðeins leitt til framlengingar á 

skilatíma verks samkvæmt verkáætlun, að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið 

(Critical Path) verksins.  
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Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir eftir því sem verki miðar fram, þó ekki 

sjaldnar en mánaðarlega, ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist, þá skal leggja 

fram nýja verkáætlun og fá samþykkta hjá eftirlitsmanni verkkaupa. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að 

verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 Framkvæmdatími  

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 

verktaka þó ekki fyrr en 20. mars 2019. 

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:   Apt. Hótel Hjalteyri ehf 

   

Umsjón fyrir hönd verkkaupa:  VB hönnun ehf 

 

0.2.2 Ráðgjafar  

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:   

Byggingareftirlit:  VB hönnun ehf 

 Hvannavöllum 2 Akureyri 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa  

Eftirlit verkkaupa er á vegum VB Hönnun. Eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á 

vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og 

öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki 

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

útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 

eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum 

stjórnvöldum samkvæmt lögum eða reglugerðum.   

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn  

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:  

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. HJ-001-2012, dags. 29.11.2018 
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b) Verklýsing nr. HJ-001-2018, dags. 29.11.2018  

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”)  

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá  

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003, með þeim frávikum sem tilgreind eru í 

kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”.   

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum  

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 

verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal 

hann senda umsjónarmanni verkkaupa fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er 

um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Útboð stækkun 

Hótel Hjalteyri” og send með tölvupósti á netfangið  vb@vbhonnun.is. Fyrirspurnir og 

svör við þeim verða send sem tölvupóstur á alla bjóðendur eigi síðar en þann dag 

sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við 

þeim verða hluti af útboðsgögnunum.  

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar:  

Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 14 í ÍST 30. Grein 14.1 

gildir þó ekki óbreytt sbr. kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”. 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 linkur inn á 

geymslumöppu í dropboxi, sem verktaki fékk aðgang að 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 afhent verktaka inn á vefgátt á dropbox  en 

verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna sbr. grein 14.1.1 í ÍST-30. 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. 

Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 
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Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

Reglugerð um raforkuvirki.  

Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna   

Reglur um holræsagerð. 

Heilbrigðisreglugerð. 

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 12 í ÍST 30 og í 55. grein laga nr. 94/2001 að því 

er varðar bann við gerviverktöku. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum  

Grein 14.1 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein sem 

er svohljóðandi:   

“Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks aðgang að möppu á dropboxi sem 

inniheldur allar teikningar, verklýsingar og önnur samningsgögn. Verktaki skal á sinn 

kostnað prenta út þau gögn sem þörf er á til að vinna verkið”. 

Undirgreinarnar 14.1.1 og 14.1.2 gilda hins vegar óbreyttar.  

Grein 29.6 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein sem er 

svohljóðandi:  

“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok 

ábyrgðartímans skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á 

þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum”.  

ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 

teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar 

útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og 

samningsskilmála skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
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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 tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 

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

þá í öðrum liðum. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og 

telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda 

og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur 

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

Einingarverð skal vera í heilum krónum. 

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

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

við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. 

Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 

áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað 

við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.  

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

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

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

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

fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.   

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

hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með virðisaukaskatti. 

B  Aukaverk  

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 

framkvæmdatímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla “0.5.3 Breytingar á verkinu 

(viðbótarverk) – Aukaverk”). Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri tilboð í 

áætlaðan fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um aukaverk verður að ræða. 

C  Frávikstilboð  

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

lýst er í útboðsgögnunum 

 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði:  

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 
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0.4.3 Auðkenni tilboðs: 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

Útboð stækkun Hótel Hjalteyri - TILBOÐ 

     

Bjóðandi:   Nafn bjóðanda  

Heimilisfang   

Póstnúmer og staður 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda 

tilboð með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

0.4.4 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs:  

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 

tilboðið í 3 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur 

að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð sinni.  

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en 

þess er ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 8 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða:  

Tilboð skulu hafa borist til Hótel Hjalteyri í Hörgárveit 601 Akureyri, eigi síðar en á 

þeim tíma sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða þau 

opnuð þar í samræmi við kafla 7 í ÍST 30.  

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

heimilt að senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með símbréfi 

á opnunarstað og skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi 

skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. degi áður en 

opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis 

fylgja með símbréfinu eða tölvupósti sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, ”Lög um 

framkvæmd útboða”. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur 

fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun tilboða. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum:  

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9. 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.  
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Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 

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

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

að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur 

tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum.  

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 verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 

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

væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.  

Verkkaupi áskilur sér að taka hvaða tilboði sem er eða að hafna öllum tilboðum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs: 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir: 

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

hverju sinni: 

Byggingarleyfisgjald. 

Gatnagerðargjald. 

Holræsagjald. 

Heimtaugargjald rafveitu. 

Heimæðargjald hitaveitu. 

Heimæðargjald vatnsveitu. 

Mælingargjald. 

Skipulagsgjald. 

Brunabótamatsgjald. 

Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 22.2 í ÍST 30. 

Kostnað við hönnun og eftirlit. 

Stjórnunarkostnað verkkaupa. 
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0.5.2 Framlag verkkaupa: 

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

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk: 

Orðskýringar: 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi 

óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að 

framkvæma. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir að verksamningur er 

kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði 

hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til 

dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til 

kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.    

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma 

þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið um í verklýsingu 

og/eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir.  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 vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja ákvæðum 

ÍST 30, kafla 16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í 

tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  Verktaki má engin 

aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa. 

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

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 

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

viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.    

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

milligöngu 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 Frestir – Tafabætur:  

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

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

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

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

kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  

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

áfanga.  

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

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

kafla 24 í ÍST 30. 
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0.5.5 Greiðslur og reikningsskil: 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 31 í ÍST 30, Greiðslur og 

reikningsskil. Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. 

Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi 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. 

Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð 

skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar 

tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á 

uppgjöri magntalna.  

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. heimildarákvæði í gr. 

31.4 í ÍST 30, enda er verktrygging 15% af samningsfjárhæð skv. kafla “0.6.2 

Verktrygging” og gildir því gr. 15.2.1 í ÍST 30.  

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur 

hefur verið undirritaður. Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og 

viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi 

afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á.  

Reikningar skulu skráðir á Apt Hotel Hjalteyri,  kt: 650602-3230 vegna viðbygging 

Hótels Hjalteyrar. Hótel Hjalteyri 601 Hörgársveit. 

0.5.6 Fyrirframgreiðsla: 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki 

0.5.7 Magnbreytingar:  

 Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í 

einstökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi 

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

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

óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á 

skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið 

(Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.6 Verksamningur – 

Verkáætlun”.  

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 

ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi 

meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  

á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að 

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

endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru 

unnir með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort 

þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld:  

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 22 í ÍST 30. 

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

verkkaupi að hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.  

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

að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við 

vátryggingar vegna áhættu skv. ÍST-30 gr. 22, aðrar en brunatryggingar á 

mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari.  

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 

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

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

þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.   

0.6.2 Verktrygging:  

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

vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 

verktryggingu, skv. kafla 15 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” með 

útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 

framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við 

samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf 

mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.  

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

tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 

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

vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar:  

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

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

óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 

búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi 

hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, 

án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum: 

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

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

verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. grein 14.3 í ÍST 30. Ef um er að 

ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 14.4 í ÍST 30. 
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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 

Framkvæmdarsýslu ríkisins, sbr. kafla 32.3 í ÍST 30.   

Ef eftirlitsaðila Hótels Hjalteyrar með verkinu og verktaka tekst ekki að ná 

samkomulagi um ágreininginn skulu haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar sem verktaki 

og fulltrúi verkkaupa ásamt framkvæmdarstjóra Hótels Hjalteyrar gera tilraun til að ná 

samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu á þessum 

fundum skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Norðurlands. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða:  

Verktaki fær til umráða vinnusvæði innan lóðarmarka. Lóðarmörk má sjá á teikningu 

2.01.00 verkstaðateikning í verkteikningum. 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 allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 

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

fyrir uppdrætti og verkfundahöld.   

Að öllu jöfnu verða verkfundir haldnir á verkstað nema verkkaupi óski annars og skal 

þá verkkaupi leggja til fundarstað í samráði við verktaka. 

0.7.3 Ljós, hiti, 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 kafla 18 í ÍST-30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað: 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 

hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum.  Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar 

við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir 

eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 

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

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

taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. Sérstök athygli er vakin 
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á að starfsemi hótelsins verður í fullum gangi á byggingartíma og reynt skal eftir 

megni að forðast að framkvæmdir valdi truflunum á rekstri hótelsins.   

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

snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um 

meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 

Skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 

veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 

(nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er 

sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í 

reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 

gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu og 

leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og 

áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag 

þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.   

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

rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu 

og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í 

einhverjum atriðum. 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir: 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 17 í ÍST 30.  Verktaki og 

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

verkkaupa meðan á verkinu stendur og oftar ef þurfa þykir. Verkfundargerðir eru 

ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum 

aðilum. Verkfundargerðir skal pd skrifa og geyma á sameiginlegu vefsvæði allra aðila 

sem að verkinu koma t.d. dropbox. 

0.8.2 Gæði verksins: 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 20 í ÍST 30.  

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

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

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

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

skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.    

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

hann hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist 

er í verklýsingu.  

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

kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla 
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ábyrgð á efni og vinnu. Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt 

er talið, skuli vera lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær 

lagfæringar hafa farið fram. 

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

eða yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar 

framkvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim 

leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.   Verkkaupi gerir þá kröfu til 

verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra eftirliti og sjái til 

þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 

verkmöppu.  

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 

verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 

fram í fylgiriti “E–03” með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir: 

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

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

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

fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 20.4.1 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 mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 

málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir  

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 eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi 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. 
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0.8.7 Úttekt  

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 28 í ÍST 30.  

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti 

farið fram (lokaúttekt). Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að 

yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til 

annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. 

Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar 

athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega 

þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.  

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

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

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

atriði sem lagfæra þarf.   

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

byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits 

skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) 

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

Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir 

ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. Verkinu telst 

lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt:  

Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.  

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

skal m.a. innihalda:  

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

um. 

Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.  

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi 

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

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

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

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

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

úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 

eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 
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Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur 

fyrir, gilda ákvæði kafla 29 í ÍST 30.  

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

verktaka yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 

28.11 og kafla 29 í ÍST 30. 

 

0.8.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti 

Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu 

samþykkja að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við 

bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast.  

Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti þegar 

þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa.  

Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá 

byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við 

framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

 

0.9 TEIKNINGASKRÁ 

Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

1.01.01 Afstöðumynd og byggingarlýsing  1:1000 

1.01.02 Grunnmynd kjallari og 1.h  1:100 

1.01.03 Grunnmynd 2-3.h  1:100 

1.01.04 Lóðarteikning   1:250 

1.02.01 Sneiðingar  1:100 

1.03.01 Útlit norðaustur og austur  1:100 

1.03.02 Útlit norður og suðaustur  1:100 

2.01.00 Verkstaðateikning  1:250 

2.01.01 Grunnmynd - kjallari norður hluti   1:50 

2.01.02 Grunnmynd - kjallari suður hluti   1:50 

2.01.03 Grunnmynd - 1.hæð  1:50 

2.01.04 Grunnmynd - 2.hæð  1:50 

2.01.05 Grunnmynd - 3.hæð  1:50 

2.01.06 Þak norðurhluti  1:50 

2.01.07 Þak yfir þakíbúð  1:50 
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2.01.08 Þak yfir móttöku  1:50 

2.02.01 Snið A-A og C-C  1:50 

2.02.02 Snið D-D  1:50 

2.02.03 Snið B-B og E-E  1:50 

2.03.01 Útlit norðaustur og austur  1:100 

2.03.02 Útlit suðaustur og norður  1:100 

2.03.03 Útlit suður, suðvestur og vestur  1:100 

2.04.01 Glugga og hurðateikning 1:20 

2.04.02 Glugga og hurðateikning 1:20 

2.05.01 Stigi innahúss  1:25 

2.05.01 Flóttastigi utanhúss  1:25 

2.06.01 Deili - Svalir  1:10 

2.06.02 Deili - Þakbrún og álgluggi þakíbúðar  1:5 

2.06.03 Deili - Þak og handrið þaksvölum  1:5 

2.06.04 Deili - Gluggar ál og tré  1:5 

2.06.05 Deili - Útveggir og úthorn  1:5 

2.06.06 Deili - Þök  1:5 

2.06.07 Deili - Þök  1:5 

2.09.01 Innihurðir  1:20 

2.12.01 Innréttingar í þrifum bíla og móttöku 1:20 

2.12.02 Innréttingar hótelíbúðum 1-2.hæð 1:20 

2.12.03 Innréttingar í eldhúsi 3.hæð  1:20 

2.12.04 Innréttingar á baðherbergjum  1:20 

03.03 Útlit suður, suðvestur og vestur  1:100 

(ath hér ætti að vera líka skrá yfir sérteikningar annara hönnuða) 

   

 

 

 

 

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5e2EzunMAhUD8RQKHZ8TDBIQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_University&psig=AFQjCNF1FcICYU11aD79W-3Ba7X40zoFQg&ust=1463866561324217


Lokaverkefni í byggingafræði                                                        Seinni hluti 

Hótel Hjalteyri                                                           Magnús Valur Benediktsson 

 
 

24 
 

 

 

 

 

 

E-01  VERKSAMNINGUR 
Hótel Hjaltreyri viðbygging 

Jan 2019 

 

VERKKAUPI:   Apt. Hotel Hjalteyri ehf  

 

VERKTAKI: Nonni verktaki ehf  

 

UMSJÓN: VB Hönnun ehf  

 

 

SAMNINGSAÐILAR    

 

Verkkaupi:     Verktaki:  

Apt.Hotel Hjalteyri             Nonni verktaki ehf  

Hotel Hjalteyri   Jónsabúð 1 

601 Hörgársveit   600 Akureyri 

Kt : 650602-3230   Kt : 123456-7890 

   

Umsjónaraðili verkkaupa:   

VB hönnun ehf 

Hvannavöllum 2 

600 Akureyri 
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1. GREIN VERKEFNI  
Um er að ræða nýja álmu við Hótel Hjalteyri og tengibyggingu við eldra hús hótelsins. 

Gert er ráð fyrir að byggðir verði samtals um 1341,4 m² Húsið skiptist í bílasafn og 

móttöku í kjallara, tvær hótelíbúðarhæðir á 1. og 2. hæð og þakíbúð á 3.hæð. 

Samtals verða 9 hótelíbúðir í húsinu og sýningarsalur fyrir fornbíla,  Gert er ráð fyrir 

að salur geti tekið  50 manns auk þess er frágangur á bílastæðum og lóð. 

Verk þetta nær til jarðvinnu, uppsteypu (mótauppsláttur, járnabending, niðurlögn 

steypu og frásláttur), frágang að utan (múrverk, trésmíði, þakfrágang, málun, glugga- 

og hurðaíssetningu) og frágang innanhúss ásamt allri lagnavinnu raf- og 

boðveitulagna og frárennslis- neysluvatns- og hitakerfislanga og fl. (múrverk, létta 

veggi, frágang lofta, gólfa og veggja, innihurðar, málun, innréttingar og annars fests 

búnaðar)  samkv. mangskrá, teikningum og verklýsingum þar að lútandi.   

 

2. GREIN SAMNINGSGÖGN  

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn:  

Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum 

nr. HJ-001-2018. 

Tilboðsblað verktaka dags. 08.01.2019  ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri) 

tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags:15.02.2019  sem er fylgiskjal B með 

samningi þessum. 

Verktryggingu frá Landsbankanum dags. 22.02.2019 að fjárhæð kr.__xx.xxx.xxx___  

sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum.  

Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er 

undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E. 

Grunnur að verkmöppu gæðakerfis, sem verktaki leggur fram fyrir undirritun 

verksamnings.   

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 
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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. ___xxx.xxx.xxx__ með virðisaukaskatti   

skrifað, ___XXXXXXX XXXXXXX XXXXX ___ 

 

4.GREIN FRAMKVÆMDATÍMI 
Framkvæmdatími hefst 20.03.2019 og skal verkinu vera að fullu lokið eigi síðar en 

20.03.2020. 

 

5.GREIN ÁGREININGSMÁL 
Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Norðurlands. 

 

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

 

 

Apt. Hotel Hjalteyri ________________ 

 

 

F.H. VERKKAUPA             F.H.VERKTAKA 

 

___________________________ _____________________________ 
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E-02 VERKTRYGGING 
 

Yfirlýsing um verktryggingu 

xxx 

 

Landsbankinn, lýsir því hér með yfir, að hann ábyrgist XXXXXXX XXXX, fyrir hönd 

Apt. Hotel Hjalteyri kt 650602-3230 , sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. xx.xxx.xxx    

xxx krónur sem tryggingu fyrir því, að Nonni verktaki kt. 123456-7890, inni af hendi 

samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins Hótel Hjalteyri 

viðbygging, Hótel Hjalteyri 601 Hörgársveit í samræmi við útboðs- og 

samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem 

samningsgögn auk viðauka við samning.   

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í 

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

samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef 

verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu 

heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 

daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu.   

Apt. Hotel Hjalteyri getur krafið Landsbankann um greiðslu tryggingarfjárins að 

einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til 

að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. 

Einnig til greiðslu á hvers konar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda 

verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum 

verklaunum.    

Akureyri, 22.02.2019  

Landsbankinn 
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E-03 VERKMAPPA GÆÐAKERFI 
Grundvallarkröfur sem gerðar eru til möppunar 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni 

framkvæmdarinnar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og 

skal hann samþykktur af VB hönnun og Apt.Hotel Hjalteyri áður en skrifað er undir 

verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 

verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa.   

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

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

skjalastýringu  

póst inn og út  

móttöku og dreifingu teikninga  

móttöku efnis  

meðhöndlun frávika og úrbóta  

auka- og viðbótarverk  

nýja greiðsluliði  

innra eftirlit með einstökum verkþáttum  

verkþáttarýni  

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

hyggst standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. 

Hér er ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur 

hvernig hann hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með 

verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, 

hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna 

verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram hvað skal gera, hvernig, 

hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi verkþætti.  

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

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

um.    

Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.  

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

niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  
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Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli.  

Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  

Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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UMHVERFISMÁL OG AÐSTAÐA  

 

1 AÐSTAÐA,  UMHVERFISMÁL OG JARÐVINNA 

1.0 INNGANGUR 

 

1.0.0 Almennt  

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Vinnusvæðið 

markast af byggingargirðingu umhverfis fyrirhugaða hótelbyggingu og 

bílastæðasvæði verktakans og geymslusvæði. Verktaki skal reisa 

byggingargirðinguna umhverfis vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast. Verktaka 

er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað utan girðingar. 

Væntanlegir bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en 

tilboðsgerð hefst. 

Verktaki skal vinna samkvæmt virku umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi 

sambærilegu ISO 14001 og OSHAS 18001. Vottun umhverfis- og 

öryggisstjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því skuldbindur verktaki sig til þess að 

fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði umhverfis- og öryggismála á Íslandi. 

Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og 

tryggja að allir á vinnusvæði (bæði starfsmenn og gestir) þekki og fylgi. Verktaki skal 

útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. Verktaki skal 

staðfesta skriflega að hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi 

umhverfis- og öryggisstjórnun. Verktaki skal einnig sýna fram á umhverfis- og 

félagslega ábyrgð.  

1.0.1 Verksvið  

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

þarf við framkvæmdina ásamt því að annast uppsetningu aðstöðu verktaka, rekstur 

vinnusvæðis, viðhald girðinga og frágang í verklok.  

 

UMHVERFISMÁL OG AÐSTAÐA  

1.1.0 AÐSTAÐA, UMHVERFI OG REKSTUR VINNUSVÆÐIS 

1.1.1 Vinnusvæði: 

Almennt 

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. Vinnusvæðið 

markast af byggingargirðingu, sjá teikningu. 
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1.1.2 Aðkoma og varnir: 

Aðkoma að vinnusvæði verður um hlið vestan við núverandi hótelbyggingu. Verktaki 

sér um að girða af vinnusvæðið með mannheldri girðingu að minnsta kosti 2 m hárri, 

sem er með læsanlegum hliðum fyrir vöru, aðkomu og starfsmenn, sjá 

verkstaðateikningu. 

Magn lm af uppsetri girðiingu umhverfis byggingarsvæði samkv. verkstaðateikningu í 

verkteikningu.  

1.1.3 Aðstaða starfsmanna og eftirlitsaðila: 

Verktaki setur upp nauðsynlegu aðstöðu fyrir starfsmenn, með rennandi vatnssalerni 

og hreinlætis- og kaffiaðstöðu. Einnig nauðsynlega verkfæra- og efnisskála. Einnig 

skal vera rúmgott herbergi fyrir tæknimenn og eftirlitsaðila til að athafna sig við störf 

sín. Skal það rými verið búið nauðsynlegum húsgögnum. Annars skal aðstaða vera í 

samræmi við reglugerðir frá Vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerðum.  

Magn uppsettar vinnubúðir samkv. tillögu hönnuðar sjá verkstaðateikningu. 

1.1.4 Umhverfi og umgengni: 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta frá og af vinnusvæðinu. Verktaki og 

starfsmenn á hans vegum skulu ganga snyrtilega um vinnusvæðið og skulu vera 

flokkunargámar fyrir úrgang sem fellur til við framkvæmdina staðsettir innan girðingar 

og skuli þeir tæmdir reglulega. Verktaki skal haga framkvæmdum þannig að ekki 

verði um neina óþarfa röskun gagnvart nágrönnum/nágreni eða öðrum þeim sem eru 

við vinnu á svæðinu. Öll vinna verktaka á lóðarmörkum skuli vinnast með 

hlutaðeigandi aðillum. Ef um skemmdir verða á lóð eða á mannvirkjum nágranna við 

framkvæmdir skal verktaki koma því í lag á sinn kostnað. Verktaki sér um allan 

rekstur og kostnað við vinnusvæðið. Sérstaklega skal tekið fram að hótelið verður í 

fullum rekstri allan byggingartímann og skal verktaki taka tillit til þess og forðast eins 

og hægt er að valda truflunum á rekstri hótelsins. Vinnutími skal vera innan 

tímarammans 7:30 – 18:00 á virkum dögum þess utan er ekki heimilt að vera með 

hávaða sem truflað gæti gesti hótelsins nema að höfðu samráði við rekstraraðila 

hótelsins. 

1.1.5 Varúðarráðstafanir: 

Verktaki skal gæta þess að valda ekki skaða eða tjóni á meðan verki stendur. Hann 

skal hafa tilbúnar veðurhlífar til að verja verkið gegn skemmdum teljist þess þörf, svo 

og hlífar til að verja aðrar bygginar/byggingarhluta og næsta nágrenni skemmdum sé 

þess þörf. Verktaki fjarlægir allt rusl jafnóðum og flokkar í þar til gerða gáma. Verktaki 

skal halda vinnusvæði snyrtilegu. 

Magntaka heild ruslagámar og förgun rusls yfir allan verktímanum. Innif. í verði skal 

vera flutningur byggingarafganga og annarskonar sorps sem til fellur á byggingartíma 

á sorpstöð.  

1.1.6 Öryggi: 

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

varðar vinnuvélar og aðbúnað.  Hann skal einnig framfylgja brunavörnum og reglum 
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um meðferð eldfimra efna, í samræmi við kröfur eftirlitsmanns og samkvæmt 

skilmálum vátryggingar.   

Við brot á reglum um öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni eða 

starfsmönnum, sem brotlegir hafa verið, af vinnustað og/eða fresta greiðslum þar til 

bætt hefur verið úr. Mikilvægt er að gestir hótelsins geti í engum tilvikum komist inn á 

framkvæmdarsvæðið og leita skal allra leiða til að framkvæmdir skapi enga hættu 

utan girðingar vinnusvæðisins. Verði ekki hægt að komast hjá því að framkvæma 

þurfi utan við girðingar eins og t.d. í tilvikum lagnaskurða eða annara framkvæmda 

skal það gert í samráði við hótelstjórnendur og metið hverju sinni hvernig tryggja 

megi öryggi gesta hótelsins svo og annara sem leið eiga um svæðið. 

Öryggishandbókin skal segja til um hvernig verktakinn sinnir öryggis-, heilbrigðis- og 

umhverfismálum almennt og á þeim vinnustað sem um ræðir sérstaklega. 

Öryggishandbókin skal m.a. fjalla um eftirfarandi atriði og hvernig þeim verður 

framfylgt: 

Magntaka gerð öryggishandbókar og framkvæmd samkvæmd tilmælum 

öryggishandbókar yfir allan byggingartímann. Magntaka er heild. 

1.1.7 Lagnir: 

Verktaki skal afla sér upplýsingar um allar lagnir og strengi á og í námunda við 

vinnusvæðið áður en framkvæmdir hefjast hjá viðeigandi stofnun, svo sem hjá 

áhaldahúsi Hörgársveitar, Norðurorku, Rariks og Tengis. Verktaki kostar þær 

bráðabirgðaheimtaugar og lagnir sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd verksins, 

bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn á meðan framkvæmdum stendur. Verktaka er óheimilt 

að tengja sig inn á rafheimtaugar hótelsins og skal sækja um bráðarbirgðarheimtaug 

til Rariks. Eins skal verktaki fá bráðarbirgða vatns- og skólpheimtaugar frá áhaldahúsi 

Hörgársveitar. 

Magntaka er tenging og kaup á bráðarbirgðarheimtaugum samkv. verklýsingu. 

Magntaka er heild 

1.1.8 Umferð umhverfis vinnusvæði: 

Verktaki má ekki stöðva eða tefja umferð að hótelinu og bílastæðum, eða umferð 

annarra verktaka um vinnusvæðið. Skal verktaki haga framkvæmdum sínum með 

tilliti til þess. 

1.1.9 Verklok: 

Verktaki skal fjarlægja alla sína aðstöðu og efni í verklok, hreinsa burt efnisleifar og 

allt það rusl á byggingarstað og í nágrenni. Gæta skal sérstaklega að því að ekki séu 

oddhvassir hlutir eftir í jarðvegi sem geta ollið slysum seinna meir. Hafi gróður 

skemmst vegna framkvæmda ber verktaka að bæta úr slíku í samráði við verkkaupa 

áður en verki er skilað. Byggingunni skal skilað hreinni að utan og innan svo 

starfsemi geti hafist í byggingunni. 
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1.1.10 Magntaka 

Magn miðast við heild, innifalið allt sem þarf til uppsetningar, frágangs, förgunar og 

fjarlægingar sem kemur að rekstri vinnusvæðis, samkvæmt verklýsingum og 

teikningum. 

Magntala er #nettó lengdarmetrar einingar (lm) / nettó fermetrar (m²) flata / nettó 

rúmmetrar (m³) einingar / stykki (stk) einingar / kíló (kg) einingar / heild (heild) 

einingar#. Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan 

verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

1.2 Jarðvinna 

1.2.1. Gröftur 

1.2.1.1 Gröftur.                                                                                                            

Efni sem nýtist til fyllingar að húsi og í lóð síðar. Verktaki tekur efni upp og geymir í 

norðvesturhorni lóðar til síðari nota.  

Magntaka m³ af uppgröfnu efni sem sett er til geymslu. 

1.2.1.2 Uppgröftur sem ekki nýtist.                                                                         

Keyra skal efni í burtu, innifalið skal vera að finna stað fyrir efni og keyrsla ásamt 

uppgreftri.  

Magntaka m³ af efni sem keyra þarf burt af svæðinu. Innifalið er uppgröftur og keyrsla 

á efni.                                                                                                                                                                                                               

1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum                                                                  

Gröftur, frágangur á rörum í sandaðan skurð og lokun skurðar aftur með fullum 

frágangi. 

Innifalið er lm á skurði, söndun og vinna við að loka skurði aftur og ganga frá að fullu. 

1.2.2 Fylling 

1.2.2.1 Fylling undir undirstöður                                                                                                        

Fylling undir undirstöður, verktaki leggur til möl keyrslu á möl og mokstur á svæðið 

ásamt þjöppun og frágangs. 

Innifalið keyrsla á efni, mokstur og þjöppun. Magntaka m³ efnis og vélarvinna. 

1.2.2.2 Fylling inn í grunn.                                                                                      

Fylling inn í grunn með möl og þjöppun. Verktaki skal vinna verkið í samráði við 

eftirlitsmann. 

Innifalið í verðum er keyrsla og kaup á möl, mokstur inn í grunna og þjöppun. 

Magntaka m³ af efni og vélarvinna við frágang og keyrslu. 

1.2.2.3 Uppfylling að byggingu                                                                              Nota 

skal eins og hægt er efni sem grafið var upp og geymt. 

Innifalið er mokstur á efni og frágangur á efni og þjöppun. Magntaka m³ af efni og 

vélarvinna. 
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1.2.2.4 Söndun að lögnum snjóbræðslu.                                                                                

Verktaki skal setja sandlag undir lagnir og þjappa. Frágangur lagna og hellur eru inn í 

lóðarfrágangi og í kafla 3 Lagnir. 

Innifalið efni og vélarvinna við að koma sandi fyrir og þjöppun. Magntaka m³ af efni 

og vélavinna. 
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2. BURÐARVIRKI 

3. LAGNIR 

4. RAFKERFI 

5. FRAGANGUR INNANHÚSS 

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.0 ALMENNT 

7.0.0 Umfang verksins:   

Í þessum kafla er lýst efni og vinnu vegna fullnaðarfrágangs hússins að utan.  Helstu 

verkliðir eru eftirfarandi:   

Frágangur sjónsteypu veggja og kanta, einangrun og múrhúðun útveggja. Smíði, 

ísetning og glerjun glugga og útihurða. Einangrun og niðurlögn á einangrun þaks og 

þakdúkum ásamt hellum, möl eða jarðvegsþökum. Frágangur á svölum og 

svalarhandriðum. Frágangur á flóttastiga og handriðum við hann. Frágangur á 

svalarhandriðum og þakköntum á þaksvölum 3h. Frágangur á þakdúkum á léttu þaki 

á þakíbúð. Frágangur á álklæðningum á þakíbúð. Frágangur á áfellum við glugga. 

Frágangur á flasningum yfir þakkanta. Frágangur á þakniðurföllum við þakdúka (suða 

við dúka) en þakniðurföllin sjálf og lagnir að þeim er á hendi pípulagnameistara og er í 

lagna kafla verksins. 

7.0.1 Verkáætlun:   

Raða skal verkþáttum á þann hátt að komist verði hjá skemmdum og óþarfa töfum 

vegna biðtíma milli verkþátta. Telji verktaki sig þurfa frekari gögn, teikningar eða 

verklýsingu, skal hann koma upplýsingum þar að lútandi til eftirlitsmanns verkkaupa 

sem óskar eftir gögnum hjá hönnuði, ef við á. Hönnuður skal hafa a.m.k. 5 vinnudaga 

til að útbúa gögnin. Verktaki skal leggja fram verkáætlun þar sem gerð er grein fyrir 

röð verkþátta kalli eftirlitsmaður eftir slíku. 

7.0.2 Nákvæmniskröfur:   

Almennt gildir um nákvæmniskröfur:   

Frávik frá lóðlínu 0,2%   

Frávik frá láréttum línu 0,2%   

Frávik frá bogalínu 0,2%   

Ójöfnur og mislandanir 5mm/2m   
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 7.1 MÚRVERK  

Almenn atriði: 

 Útveggir eru einangraðir að utan með ísteyptri 125mm steinullareinangrun og múraðir 

með viðurkenndu múrkerfi með trefjastyrktum múr, litur og áferð í samráði við arkitekt. 

 Undirbúningur:  

Áður en múrhúðun hefst skal slíta öll mótatengi ca. 2 cm inn í flöt. Steypuhreiður, 

steypuskil og alla lausa steypu og ójöfnur sem gætu staðið út fyrir múrhúð skal 

höggva burt og flöturinn jafnaður.  

Viðgerðir:  

Gera skal við steypuhreiður, steypuskil og múra í göt eftir mótateina með viðeigandi 

múrblöndu.  

Athygli er vakin á því að frágangur múrkerfa er vandasamt fagmannsverk, sem krefst 

reynslu úr sambærilegum verkum. Verktaki skal sýna fram á hæfni þess iðnmeistara 

sem annast verkið. Samhæfing á milli einstakra verkþátta er lykill að því að vel takist 

til við verkliðinn. Þannig er lögð áhersla á samhæfingu og samræmingu í verklagi 

trésmíðameistara og múrarameistara við verkefnið. Uppsetning og undirbúningur skal 

allan vinna í samræmi við kröfur framleiðenda þess efnis sem notað er.  

Þessi liður nær til frágangs á steyptum útveggjum . Einangrun skal vera vatnsvarin 

steinullarveggplata og skal hún uppfylla eftirfarandi: 

Rúmþyngd 80 Kg/m³ 

Leiðnitap 0,039 W/mK 

Loftþéttleika (125mm) 0,5 (m³/m² h P1) 

Einangrunin er fest upp með festitöppum, dipplum ( minnst 5 stk. á m2 ) á 

steinsteypta veggi. Einangrunin skal sett upp þannig að hvergi myndist bil á milli 

einangrunarplatna og einangrun skal liggja þétt að steinsteypu. Skera skal úr 

einangrun fyrir frárennslislögnum. Að minnsta kosti 25mm skulu vera inn að 

frárenslislögnum frá útbrún steinullar. Fylla skal vel að frárenslislögnum svo hvergi 

verði bil eða holur í steinullinni.  

 Á útveggi er gert ráð fyrir að nota 125mm harðpressaða steinull 80kg/m³ sem festa 

skal með dipplum 180x6mm 5stk pr/m².  Múrhúða skal með viðurkenndum 

sementsbundnum trefjastyrktum múr með styrktarneti, styrktarhornum og -köntum, 

múrhúða skal í þremur umferðum, fyrsta umferð skal vera 6-7 mm þykk og önnur 4-5 

mm. Styrktarnet skal lagt í blautan múrinn eftir umferð. Lokaumferð skal vera 3-4mm. 

með t.d. „silicat render“ í hvítum lit til samræmis við eldri byggingu. Verktaki leggi fram 

sýnishorn. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um alla framkvæmd. Yfir 

þensluskil milli húsa skal setja þéttiborða og dippla svo einangrun á vegg yfir, múrhúð 

skal slitin í sundur í kverk og skal setja viðeigandi frágangslista. Nýmúraða fleti skal 
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verja með yfirbreiðslum fyrir of hraðri útþornun og úrkomu uns múr hefur náð 

tilætluðum styrk. Múra þarf blikkrenninga fyrir festingum á veðurhlíf loftsventla á 

norðurhlið, sjá teikningu loftræsihönnuðar. Renningar séu úr galvanhúðuðu blikki. 

Magn múrhúðunar er reiknað í m² og öll op dregin frá.  

 

7.1.1 Einangrun 

Steinull 125mm dippluð á veggi samkv. verklýsingu hér á undan. 

Magn í m² á veggi að frádregnum glugga og hurðargötum. 

 

7.1.2 Múrhúðun með múrkerfum á einangrun. 

Frágangur á múrkerfi eins og líst er í verklýsingu hér á undan. 

Innifalið í einingarverðum er allt efni og vinna sem til þarf ss. kantar, blikkrenningar, 

vinnulyftur, múrkerfin og þau áhöld og tæki sem þarf til að klára verkliðinn.  

 

7.1.3 Sjónsteypuveggir, skyggni og múrpípa 

Sjónsteypur eins og skyggni og veggir undir skyggni stoðveggir að jarðvegi við verönd 

og í porti, sorpskýli og múrpípa á 3h skal þrýfa vel. Hreinsa þarf burt allt ryk, olíu, 

sementsslamm og öll óhreinindi og er hreinsun framkvæmd með skolun eða léttum 

háþrýstiþvotti. Val á hreinsunaraðferð fer eftir aðstæðum á verkstað. Áður en 

frágangur hefst skal gera við steypuhreiður, steypuskil og göt eftir mótateina, ásamt 

holufyllingu, með viðeigandi múrblöndu. Kústa skal veggi svo upp með þunnu 

múrslammi. Láta vegg þorna og loks bera á vegginn tvisvar vatnsfælandi efni eins og 

t.d. sílan. Verkið skal unnið í samráði við eftirlitsmann verkaupa.  

Magn mælt í m2 . Innifalið í einingarverðum er allt efni og vinna ásamt þeim tækum 

sem nota þart til verksins.  

 

7.1.4 Vatnsbretti  

Undir glugga komi forsteypt vatnsbretti úr granítsteypu. Vatnsbretti skulu ná 40mm út 

fyrir kanta beggja megin glugga og múrkerfi skal múrað niður að vatnsbrettum. Vísað 

er í deiliteikningar af frágangi glugga og breiddir og þykkt vatnsbretta. Vatnsbretti skal 

líma niður með steypulími kítta skal með gluggum að ofan með málningarhæfu kítti. 

Bera skal vatnsfælandi grunn tvisvar á vatnsbrettin og mála að lokum tvisvar í hvítum 

lit samskonar og lit útveggja. Verktaki skal mæla nákvæmlega stærðir vatnsbretta 

áður en þau eru pöntuð. 

Magn reiknað í m, Innifalið sé allt efni, vinna og tæki sem þarf til fullnaðarfrágangi við 

vatnsbretti. 
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7.1.5 Einangrun og frágangur veggja undir jarðvegi. 

Veggir neðan jarðvegsyfirborðs skal bera á bitumen tjöru og síðan dippla upp 125mm 

harðpressaða steinull samskonar og er almennt á veggjum. Að lokum skal koma fyrir 

takkadúk utan á steinull. Setja skal grús að húsi svo vatn í jarðvegi geti drenað sig 

sem mest niður í drenlögn sem skal koma fyrir neðan við gólfplötu meðfram sökklum. 

Drenlagnir eru inn í „3 kafla Lagnir“ og grús fellur undir lóðarfrágang. 

Sjá teikningu 2.06.05 

Magn reiknað í m² Innifalið sé allt efni, vinna og tæki sem þarf til fullnaðarfrágangi við 

einangrun veggja og takkadúks. 

 

7.1.6 Múrhúðun á veggjum við flóttastiga 

Steyptir veggir við flóttastiga. Hreinsa þarf burt allt ryk, olíu, sementsslamm og öll 

óhreinindi og er hreinsun framkvæmd með skolun eða léttum háþrýstiþvotti. Val á 

hreinsunaraðferð fer eftir aðstæðum á verkstað. Múra skal svo veggi 3-4mm. með t.d. 

„silicat render“ í hvítum lit til samræmis við aðra útveggi byggingar. 
Innifalið allt efni og vinna sem þarf til fullnaðarfrágangs múhúðunnar á veggi. 

Magntekið sem m² flatar. 

7.2 FRÁGANGUR ÞAKS 
Almenn atriði: 

Þök eru að langmestu leyti flöt þök einangruð og dúklögð með pvc dúk 

Protan/Sarnafil dúk eða sambærilegu efni og á þau kemur annað hvort sjávarmöl, 

hellur eða jarðvegsþökur. Um er að ræða fimm mismunandi gerðir af frágangi. Eitt 

þak er létt og er það þak yfir þakíbúð, þar mun verða settur soðinn asfaltpappi. Hin 

fjögur þökin eru með mismunandi yfirborðsfrágangi eða misþykkri einangrun. Öll 

vinna við frágang þakdúksins skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum sem unnið hafa 

við sambærileg verk. Öll samskeyti á dúknum skal sjóða saman þannig að hann 

myndi órofa heild yfir allan flötinn og upp á veggi. Söluaðili skal geta veitt 10 ára 

ábyrgð á þakdúknum og vinnu við hann. 

 

7.2.1 Frágangur þaka með soðnum PVC dúk. 

7.2.1.1 Þaksvalir:  

Byrja skal á að sópa og þrífa vel plötu sem er uppbyggð með holplötum.  Því næst 

skal leggja tvö lög af af tjörupappa á þakið og taka hann vel upp á kanta og 

handriðskant eins og sjá má í sérteikningum af þökum í verkteikningum. Mikilvægt er 

að þakið sé vel þurrt þegar farið er í að setja þakpappa ofan á þakið. Pappann skal 

svo sjóða saman á köntum og skal pappinn skarast sem nemur 100mm.  
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Því næst skal leggja ofan á þakið 200mm steinull í tveimur 100mm lögum og skal 

alltaf láta samsettningar á plötum skarast. Efra lag steinullar skal svo nota til að búa 

til þakhallann sem er 1/40 að niðurföllum. Mikið er af niðurföllum svo ekki á að þurfa 

að rýra steinullina mjög mikið til að ná hallanum. Skera skal úr fyrir niðurfallsrörum á 

þakinu. Vinna við röralagnir er þó öll á hendi pípulagnaverktaka en trésmíðaverktari 

skal sjá um niðurfellingu á einangrun. Einangrunin skal koma tilsniðin og númerasett 

frá söluaðila. Staðsetningar á niðurföllum má sjá í grunnmyndum þaka í 

verkteikningum. Steinullin skal vera að lágmarki 80kg/m³   

Þakdúkurinn sem nota skal er Protan/Sarnafil-dúkur 1,4mm eða sambærilegt. Ef 

verktaki vill nota aðra gerð af dúk verður hann að leggja fram gögn sem staðfesta að 

dúkurinn sé fyllilega samanburðarhæfur. Sá aðili sem leggur dúkinn og sýður hann 

saman skal hafa reynslu af sambærilegum verkum og vera viðurkenndur til verksins 

af sölu og framleiðsluaðilum dúksins. Fylgja skal í öllu fyrirmælum framleiðenda um 

frágang. Dúkinn skal sjóða upp á kanta og veggi eins og sjá má í verkteikningum af 

þökum. 

Niðurföll eru af gerð sem framleiðandi dúks samþykkir, með innsteyptum dúki sömu 

gerðar. Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með 

urethan frauði. Dúkurinn sem fylgir niðurfallinu skal soðinn við þakdúkinn. Niðurföll 

eru lögð til og sett upp ásamt lögnum af pípulagnarverktaka. 

Ef söluaðili dúksins telur nauðsynlegt að setja filt ofan á dúkinn skal gera það. Ef 

hann telur svo ekki vera er heimilt að sleppa slíku. 

Ofan á dúk kemur svo 50mm sandlag eða fín sjávarmöl. Ath þak er jafnað út eftir 

þakhalla að niðurföllum og því getur þetta verið frá 30-60mm. Í sandlagið skal setja 

snjóbræðslu og er sá verkþáttur á hendi pípuverktaka og magntekinn þar.   

Ofan á sand eða malarlag skal koma fyrir 300x300x50mm stórum hellum og skal 

hafa 2mm fúgu á milli hellna. Fylla skal svo fúgur með sandi sem sópaður er til um 

hellurnar þangað til fúgur eru fullar upp að brún hellu. Sjá teikningu 2.06.03 í 

verkteikningum. 

 

 

 

7.2.1.2 Þak yfir stigahúsi og herbergi á 3.hæð: 

Byrja skal á að sópa og þrífa vel plötu sem er uppbyggð með holplötum.  Því næst 

skal leggja tvö lög af af tjörupappa á þakið og taka hann vel upp á kanta og 

handriðskant eins og sjá má í sérteikningum af þökum í verkteikningum. Mikilvægt er 

að þakið sé vel þurrt þegar farið er í að setja þakpappa ofan á þakið. Pappann skal 

svo sjóða saman á köntum og skal pappinn skarast sem nemur 100mm.  

Því næst skal leggja ofan á þakið 200mm steinull í tveimur 100mm lögum og skal 

alltaf láta samsettningar á plötum skarast. Efra lag steinullar skal svo nota til að búa 

til þakhallann sem er 1/40 að niðurföllum. Mikið er af niðurföllum svo ekki á að þurfa 
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að rýra steinullina mjög mikið til að ná hallanum. Skera skal úr fyrir niðurfallsrörum á 

þakinu. Vinna við röralagnir er þó öll á hendi pípulagnaverktaka en trésmíðaverktari 

skal sjá um niðurfellingu á einangrun. Einangrunin skal koma tilsniðin og númerasett 

frá söluaðila. Staðsetningar á niðurföllum má sjá í grunnmyndum þaka í 

verkteikningum. Steinullin skal vera að lágmarki 80kg/m³   

Þakdúkurinn sem nota skal er Protan/Sarnafil-dúkur 1,4mm eða sambærilegt. Ef 

verktaki vill nota aðra gerð af dúk verður hann að leggja fram gögn sem staðfesta að 

dúkurinn sé fyllilega samanburðarhæfur. Sá aðili sem leggur dúkinn og sýður hann 

saman skal hafa reynslu af sambærilegum verkum og vera viðurkenndur til verksins 

af sölu og framleiðsluaðilum dúksins. Fylgja skal í öllu fyrirmælum framleiðenda um 

frágang. Dúkinn skal sjóða upp á kanta og veggi eins og sjá má í verkteikningum af 

þökum. 

Niðurföll eru af gerð sem framleiðandi dúks samþykkir, með innsteyptum dúki sömu 

gerðar. Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með 

urethan frauði. Dúkurinn sem fylgir niðurfallinu skal soðinn við þakdúkinn. Niðurföll 

eru lögð til og sett upp ásamt lögnum af pípulagnarverktaka. 

Ef söluaðili dúksins telur nauðsynlegt að setja filt ofan á dúkinn skal gera það. Ef 

hann telur svo ekki vera er heimilt að sleppa slíku. 

Ofan á þak kemur 50-80mm þykkt lag af slípaðri sjávarmöl. Sjá teikningu 2.06.07 í 

verkteikningum. 

 

 

7.2.1.3 Þak yfir lyftuhúsi  

Byrja skal á að sópa og þrífa vel plötu sem er uppbyggð með holplötum.  Því næst 

skal leggja tvö lög af af tjörupappa á þakið og taka hann vel upp á kanta og 

handriðskant eins og sjá má í sérteikningum af þökum í verkteikningum. Mikilvægt er 

að þakið sé vel þurrt þegar farið er í að setja þakpappa ofan á þakið. Pappann skal 

svo sjóða saman á köntum og skal pappinn skarast sem nemur 100mm.  

Því næst skal leggja ofan á þakið 140mm steinull í tveimur 70mm lögum og skal alltaf 

láta samsettningar á plötum skarast. Efra lag steinullar skal svo nota til að búa til 

þakhallann sem er 1/40 að niðurföllum. Mikið er af niðurföllum svo ekki á að þurfa að 

rýra steinullina mjög mikið til að ná hallanum. Skera skal úr fyrir niðurfallsrörum á 

þakinu. Vinna við röralagnir er þó öll á hendi pípulagnaverktaka en trésmíðaverktari 

skal sjá um niðurfellingu á einangrun. Einangrunin skal koma tilsniðin og númerasett 

frá söluaðila. Staðsetningar á niðurföllum má sjá í grunnmyndum þaka í 

verkteikningum. Steinullin skal vera að lágmarki 80kg/m³   

Þakdúkurinn sem nota skal er Protan/Sarnafil-dúkur 1,4mm eða sambærilegt. Ef 

verktaki vill nota aðra gerð af dúk verður hann að leggja fram gögn sem staðfesta að 

dúkurinn sé fyllilega samanburðarhæfur. Sá aðili sem leggur dúkinn og sýður hann 

saman skal hafa reynslu af sambærilegum verkum og vera viðurkenndur til verksins 
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af sölu og framleiðsluaðilum dúksins. Fylgja skal í öllu fyrirmælum framleiðenda um 

frágang. Dúkinn skal sjóða upp á kanta og veggi eins og sjá má í verkteikningum af 

þökum. 

Niðurföll eru af gerð sem framleiðandi dúks samþykkir, með innsteyptum dúki sömu 

gerðar. Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með 

urethan frauði. Dúkurinn sem fylgir niðurfallinu skal soðinn við þakdúkinn. Niðurföll 

eru lögð til og sett upp ásamt lögnum af pípulagnarverktaka. 

Ef söluaðili dúksins telur nauðsynlegt að setja filt ofan á dúkinn skal gera það. Ef 

hann telur svo ekki vera er heimilt að sleppa slíku. 

Ofan á þak kemur 50-80mm þykkt lag af slípaðri sjávarmöl. Sjá teikningu 2.06.07 í 

verkteikningum. 

 

7.2.1.4 Þak yfir móttöku 

 Byrja skal á að sópa og þrífa vel plötu sem er uppbyggð með holplötum.  Því næst 

skal leggja tvö lög af af tjörupappa á þakið og taka hann vel upp á kanta og 

handriðskant eins og sjá má í sérteikningum af þökum í verkteikningum. Mikilvægt er 

að þakið sé vel þurrt þegar farið er í að setja þakpappa ofan á þakið. Pappann skal 

svo sjóða saman á köntum og skal pappinn skarast sem nemur 100mm.  

Því næst skal leggja ofan á þakið 200mm steinull í tveimur 100mm lögum og skal 

alltaf láta samsettningar á plötum skarast. Efra lag steinullar skal svo nota til að búa 

til þakhallann sem er 1/40 að niðurföllum. Mikið er af niðurföllum svo ekki á að þurfa 

að rýra steinullina mjög mikið til að ná hallanum. Skera skal úr fyrir niðurfallsrörum á 

þakinu. Vinna við röralagnir er þó öll á hendi pípulagnaverktaka en trésmíðaverktari 

skal sjá um niðurfellingu á einangrun. Einangrunin skal koma tilsniðin og númerasett 

frá söluaðila. Staðsetningar á niðurföllum má sjá í grunnmyndum þaka í 

verkteikningum. Steinullin skal vera að lágmarki 80kg/m³   

Þakdúkurinn sem nota skal er Protan/Sarnafil-dúkur 1,4mm eða sambærilegt. Ef 

verktaki vill nota aðra gerð af dúk verður hann að leggja fram gögn sem staðfesta að 

dúkurinn sé fyllilega samanburðarhæfur. Sá aðili sem leggur dúkinn og sýður hann 

saman skal hafa reynslu af sambærilegum verkum og vera viðurkenndur til verksins 

af sölu og framleiðsluaðilum dúksins. Fylgja skal í öllu fyrirmælum framleiðenda um 

frágang. Dúkinn skal sjóða upp á kanta og veggi eins og sjá má í verkteikningum af 

þökum. 

Niðurföll eru af gerð sem framleiðandi dúks samþykkir, með innsteyptum dúki sömu 

gerðar. Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með 

urethan frauði. Dúkurinn sem fylgir niðurfallinu skal soðinn við þakdúkinn. Niðurföll 

eru lögð til og sett upp ásamt lögnum af pípulagnarverktaka. 

Ef söluaðili dúksins telur nauðsynlegt að setja filt ofan á dúkinn skal gera það. Ef 

hann telur svo ekki vera er heimilt að sleppa slíku 

Ofan á þak kemur 50mm þykk lag af mold og loks úthagaþökur. Sjá teikningu 2.06.06 

í verkteikningum. 
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Magntekið  er í sitt hvoru lagi fyrir öll þök eftirtalið:                                          

Tjörupappi – einangrun – þakdúkur (með eða án filts ofaná) – möl eða sandur – 

hellur – mold – og úthagaþökur. 

Innifalið skal vera í magntölum allt efni og vinna sem þarf til að klára verkliði 

fullfrágengna. Frágangur og suða á niðurföllum skal vera inn í verði dúks. Magntaka 

er í m². Innifalið í verður skal vera frágangur dúks upp á þakkanta. 

 

7.2.2 Frágangur þaka með léttu þaki. 

7.2.2.1 Létt þak yfir þakíbúð: 

Þak er uppbyggt timburþak með þakhalla inn á við. Þakið er klætt að ofan með 22mm 

krossvið.  Verktaki skal sjóða tvö lög af asfallt pappa á þakið. Niðurföll skal vera hægt 

að sjóða saman við pappann en þau eru tekin upp innan í innveggjum. Pappann skal 

víxlleggja um alla vega 150mm. Neðra lag skal leggja þversum á þakið en efra lag 

langsum. Verkið skal unnið af fagmanni sem hefur reynslu af frágangi asfallt pappa 

þaka. Taka skal pappa framyfir þalbrún eins og sjá má á teikningu. Einangrun 

krossviður og fl. sem tengist uppbyggingu þaks er inn í lið burðarvirkis. Niðurföll eru 

inn í lið 3. Lagnir, en verktaki sem sér um að sjóða asfalltspappa skal sjóða 

þakpappa við niðurföll. Verkið skal vinna í þurru frostlausu veðri og hreinsa skal þak 

vel áður en vinna hefst. Sjá má teikningu af frágangi þaks í teikningu 2.06.02 í 

verkteikningum. 

 

Innifalið er efni og vinna og tæki sem þarf til fullnaðarfrágangi á þaki. Mælt í m² þaks 

sem sjóða skal þessi 2 lög af pappa á. 

 

 

 

7.3 Álklæddir léttir útveggir. 

7.3.1 Álklæðning á létta veggi. 

Á veggi þakíbúðar á 3h kemur Alucoboundklæðning utan á krossvið. Reiknað er með 

að klæðningin komi beint á krossvið. Krossviði er lyft upp frá grind með 

krossviðarkubbum og myndað loftbil á milli grindar og krossviðs um 10mm. Utan á 

grind kemur 1 lag af tjörupappa. Krossviður og álímd 4mm þykk alucobound plata 

festast undir gluggalista eins og rúður. Þakbrún og þakkantur er einnig klæddur með 

krossvið og Aluobound plötum. Þar sem um samræmingu á byggingahlutum er að 

ræða milli eldri og nýja hluta má ekki leggja til annarskonar álplötur.  Litur er 

innbrendur í plötur og er koksgrár. Leita skal til hönnuðar um litarval á plötum. Festa 

skal plötur með límkitti t.d. Puraflex 40 eða sambærilegt. Leggja skal fram 

upplýsingar um það límkítti sem verktaki áætlar að nota og fá það samþykkt. Leggja 

skal 100mm breiða og 1mm þykka álrenninga undir plötur á samskeytum og skal 
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álrenningurinn vera með sama lit og Alucobound plötur. Samskonar frágangur er á 

þaksvítu eldra húss og er verktaka bent á að kynna sér vel frágang þar. Fúgubil skal 

vera 1mm og fletir skulu vera sem stærstir en þó með samræmingu. Á horn skal 

beyja efnið fyrir hornin með því að saga á bakhlið innsta lag plötunnar og beyja svo. 

Gæta þarf að því að frágangur sé samræmdur á flötum og skal verktaki leggja fram 

tilögu að hvernig hann raðar plötum út og hafa skal samráð við eftirlitsmann áður en 

vinna hefst þar sem farið verður yfir efni og áætlaðann frágang. Í þakbrúnum er gert 

ráð fyrir 25mm götum c/c 400mm og skal koma fyrir skordýraneti upp ofan á göt i 

krossvið. Mála skal innan í götin í krossviðnum með sama lit og á klæðningu. 

Sjá má teikningu af frágangi 2.06.02 í verkteikningum 

 

Magn eru mældir  m² klælddra flata og skal verktaki gera ráð fyrir að efnisrýrnun verði 

í keyptum plötum. Innifalið skal vera krossviður í mismundi þykktum eins og sjá má í 

teikningum álplötur á samkeytum og Aluobound plötur ásamt skrúfum og límikítt og fl. 

sem þarf til að klára klæðningu á léttum veggjum þakíbúðar. 

 

7.4 Gluggar og hurðir 
Almennt 

Gluggar og hurðir skulu hafa RB vottað slagregnspróf að lágmarki 1100Pa og skulu 

þeir/þær hafa vottungarmerkið áfest. Ath. ekki er nóg að framvísa CE merkingu. 

Gluggar,hurðir og festingar skulu almennt þola 200kg/m² vindálag. Svignun pósta má 

vera L/300. Að uppsetningu lokinni skulu gluggar og hurðir uppfylla ákvæði gildandi 

Byggingarreglugerðar, með sérstöku tilliti til burðarvirkis, brunavarnar og U-gilda. 

Verktaki skal leggja fram nákvæmar upplýsingar um þau glugga- hurðakerfi, festingar 

og þéttinga á gluggum og hurðum svo og lamir sem hann hyggst nota. Verktaki skal 

geta lagt fram útreikninga sem staðfesta umbeðnar álagskröfur samkv. 

Byggingarreglugerð. Eftirlitsmaður verkkaupa mun svo láta yfirfara þær og gefa 

samþykki sitt af eða á fyrir búnaði. 

Farið skal vandlega eftir leiðbeinendum framleiðenda og hönnuða við uppsetningu og 

frágang. Verkið skal vinna af iðnaðarmönnum sem hafa reynslu af frágangi og 

uppsetningu á sömu eða sambærilegri framleiðslu. Leitast skal eins og hægt er  

samræmingar við glugga og hurðir sem fyrir er að finna í eldri hluta hússins. Glugga 

og hurðir skal setja í eftir að uppsteypu líkur. 

Þrenns konar gluggar eru í byggingunni en það eru álgluggar hvítir, álgluggar 

koksgráir og timbur gluggar hvítir. Hurðir eru úr áli ýmist hvítar eða koksgráar og 

timbursvalarhurðir hvítar. Málning og eða litur í á áli skal koma fullfrágengið frá 

farmleiðanda.  

Deiliteikningar eru leiðbeinandi en hugsanlega vill framleiðandi glugga og hurða sjá 

annan frágang og þá skal bera slíkt undir eftilitsmann verkkaupa sem ákveður eftir 

hverju skuli þá fara. Sjá teikningar 2.06.02 og 2.06.04 
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Gler skal vera flotgler gasfyllt Top N+ frá Samverk eða sambærilegt. U-gildi glers er 

1,1 W/m²K fyrir rúður með 16mm loftbil eða 1.3 W/m²K fyrir 12mm loftbil. Þykktir 

glerja í teikningum eru leiðbeinandi en telji framleiðandi ekki að kröfum sé náð með 

þeim glerþykktum skal hann leggja aðrar þykktir glerja til. Miðað er við 200kg/m² 

vindþrýsting. Öll mál glugga og glers skal taka á staðnum áður en pöntun fer fram og 

skal vera á ábyrgð verktaka. Lágmarks ábyrgð á framleiðslu glers, glugga og hurða 

skal vera 5 ár. Sjá teikningar af gluggum og hurðum 2.04.01-2.04.02 

 

7.4.1 Álgluggar og hurðir hvítar. 

Gluggi G1 : Álgluggi prófíll 200x50mm gler 5-16-5mm. 

Gluggi G2 : Álgluggi prófíll 200x50mm gler 5-16-5mm. Rúða skal vera EI30 

eldvarnargler vegna nálægðar við glugga í eldri hluta hótelsins. 

Gluggi G3 : Álgluggi prófíll 200x50mm gler 5x16x5mm. Ath tvær rúður næst eldra 

húsi skulu vera með EI30 eldvarnargleri. 

Bílskúrshurð : Álprófíll - hurðin sem er 3000mm á breiddina skal vera fjórir vængir 

eins og sjá má á teikningum og skal vera „Bifold hurð“ sem raðar sér upp til hægri 

innanfrá séð þegar hún opnast. Flekarnir í hurðinni skulu vera með sandblásnu hertu 

gleri. Samskonar hurð er á milli bíla og þvottaaðstöðu inn í sýningarsal. Að neðan 

skal vera álskúffa felld í gólf og skal hurðin keyra á legum eða hjólum niður í 

prófílnum. Þéttingar á milli hurðarfleka skulu geta uppfyllt vindálag sem krafist er. 

Litur verður að vera sá sami (hvítur) og er á gluggaprófílum sem eru til hliðar við 

þessa hurð. Til viðmiðunar er t.d. bent á https://www.everest.co.uk/doors/bi-fold-

doors/aluminium/ eða sambærilegt. Verktaki leggi fram hugmyndir sínar um þessar 

hurðir og fái þær samþykktar áður en pöntun fer fram. Hurðir skulu vera einungis 

opnanlegar innanfrá og hægt skal vera að opna einungis helming hurðar í einu. (tvö 

handföng) 

Hurð ÚH1 : Álhurðir samkv. teikningu með panik slá. Ein af hurðum sú sem kemur úr 

móttöku og út í port milli bygginga skal vera með eldvarnargleri EI30. Lamir skulu 

vera rústfríar, þrjár á hurð. Skrár Assa stál eða sambærilegt. Opnun vinstri út. Litur 

hvítur eins og gluggar. Hurð skal búin hurðarpumpu sem tryggir að þær lokist. 

Hurð ÚH2 :  Álhurð hefðbundin, skrá Assa stál eða sambærilegt, lamir 3 á hurð 

rústfríar. Opnun hægri út. 

Hurð ÚH3 : Tvöföld álhurð með opnun út, hurð skal búin rafmagnsopnun á pumpum 

þannig að hægt er einnig að opna hurð með rofa eða tengja við hana hreyfiskynjara. 

Við eldboð skal hurð verða frí frá pumpu þannig að auðvelt sé að opna hana á 

hefðbundinn hátt við straumrof.  

Innifalið er allt sem þarf efni og vinna sem þarf til fullnaðarfrágagns svo sem gluggar-

hurðir, glerþéttingar og festingar, skrár og hurðarpumpur. Magntaka stk. hurða og 

glugga talið af teikningum. 
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7.4.2 Ál gluggar og hurðir koksgrátt 

Gluggar og hurðir skulu vera alveg sambærilegir við hvíta álglugga og hurðir. 

Einungis skal vera munur á lit frá framleiðanda. 

Gluggi G13 : Álgluggi er breiður eða sem nemur 9m og ef framleiðandi á í 

vandræðum með að gera svo breiðan glugga skal hann leggja fram viðunandi lausn 

svo gluggafrontur nái þessari breidd. Gluggakarmur er 200x50mm og gler 5-16-5mm. 

Gluggi G15 : Álgluggi prófíll 200x50mm gler 5-16-5mm. 

Gluggi G16 : Álgluggi prófíll 200x50mm gler 5-16-5mm. 

Gluggi G17 : Álgluggi prófíll 200x50mm gler 5-16-5mm. 

Hurð ÚH4 :   Álhurð hefðbundin, skrá Assa stál eða sambærilegt, lamir 3 á hurð 

rústfríar. Opnun vinstri út. Hurð með læsingu í pumpu eða búnað svo hægt sé að 

festa hana ákveðið mikið opna og nota þannig til loftræsingu rýmis án þess að hætta 

sé á að hún fjúki upp. 

Hurð ÚH5 :   Álhurð hefðbundin, skrá Assa stál eða sambærilegt, lamir 3 á hurð 

rústfríar. Opnun hægri út. Hurð með læsingu í pumpu eða búnað svo hægt sé að 

festa hana ákveðið mikið opna og nota þannig til loftræsingu rýmis án þess að hætta 

sé á að hún fjúki upp. 

Hurð ÚH6 :   Álhurðir tvöfaldar, skrá Assa stál eða sambærilegt, lamir 3 á hurð 

rústfríar. Opnun út. Hægt skal vera að opna einungis annan væng hurðarinnar eða 

báða. Hurð með læsingu í pumpu eða búnað svo hægt sé að festa að minnsta kosti 

annan væng hennar ákveðið mikið opinn og nota þannig til loftræsingu rýmis án þess 

að hætta sé á að hún fjúki upp.  

Innifalið er allt sem þarf efni og vinna sem þarf til fullnaðarfrágagns svo sem gluggar-

hurðir, glerþéttingar og festingar, skrár og hurðarpumpur. Magntaka stk. hurða og 

glugga talið af teikningum 

7.4.3 Timbur gluggar og hurðir hvítar. 

Karmar timbur fura 115x55mm, fög t.d. oregon pine 69x55mm, karmar og fög skulu 

vera grunnuð og sprautuð í hvítum lit með akrýl málningu. Undirlistar glugga úr hvítu 

plasti. Loftbil rúða í gluggum 12mm (5-12-5mm) Undirstykki skulu vera með hallandi 

falsi og vatn skal eiga greiða leið fram úr falsinu. Pakkningar skal fræsa í gluggalista 

og skulu skrúfur í gluggalistum vera rústfríar. Frágangur í samræmi við teikningar og 

festingar í samræmi við kröfur framleiðenda. 

Hurðir rammstykkjahurðir breidd hæðar og yfirstykkja hurða um 112x46mm en 

undirtykki hurða skulu vera sem næst 227mm. Loftbil rúðu í hurðum og fögum glugga 

9mm (4-9-4mm) Hurðir skulu vera úr Oregon pine eða Mahony og sprautast með 

grunn og hvítri akrýl málningu. Pakkningar skulu vera fræstar í lista og skal nota 

rústfríar skrúfur í lista hurða. Festingar karma skulu vera samkv. ráðleggingum 

framleiðenda.  

Gluggi G4 : Trégluggi samkv. verklýsingu hérna ofar. 
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Gluggi G5 : Trégluggi samkv. verklýsingu hérna ofar. 

Gluggi G6 : Trégluggi með opnanlegu fagi. Fag með rústfríum brautarlömum. Hægt 

skal vera að stilla af opnun til loftræsingar rýmis án þess að gluggi geti fokið upp. 

Gluggi G7 : Trégluggi með opnanlegu fagi. Fag með rústfríum brautarlömum. Hægt 

skal vera að stilla af mismunandi opnun með brautalömunum til loftræsingar rýmis án 

þess að gluggi geti fokið upp. 

Gluggi G8 : Trégluggi samkv. verklýsingu hérna ofar. 

Gluggi G9 : Trégluggi í stigahúsi. Ath. Glugginn er mjög stór eða 8,7m hár og 1,7m 

breiður og þarf því að fingra saman hæðarstykki. Framleiðandi þarf því að koma með 

lausn á samsetning gluggans. Þar sem rúður eru líka stórar og því vindálag mikið 

getur komið til að þykkja þurfi gluggakarma og pósta. Framleiðandi skal því koma 

með lausn eða útreikninga sem sýna fram á að glugginn og glerið þoli það vindálag 

sem farið er fram á samkv. verklýsingu glugga hér ofar. Heimilt er að þykkja pósta og 

karma þar til kröfum um vindálag er náð. Framleiðandi leggi til útreikninga og fær 

samþykki eftirlitsmanns.  

Gluggi G10 : Trégluggi samkv. verklýsingu hérna ofar. 

Gluggi G11 : Trégluggi samkv. verklýsingu hérna ofar. 

Gluggi G12 : Trégluggi samkv. verklýsingu hérna ofar. 

Gluggi G14 : Trégluggi með opnanlegu fagi. Fag með rústfríum brautarlömum. Hægt 

skal vera að stilla af mismunandi opnun með brautalömunum til loftræsingar rýmis án 

þess að gluggi geti fokið upp. 

Hurð ÚH8 : Timbur rammstykkjahurð samkv. verklýsingu hurð skal vera hægt að stilla 

fasta mismunandi mikla opnun og festa hurð þannig til loftræsingar án þess að hætta 

skapist á að hurð geti fokið upp t.d. með stillanlegri hurðapumpu. Lamir skulu vera 3 

og rústfríar. Skrá skal vera rústfrí svalarhurðarskrá og vera 3 punkta.  

Hurð ÚH9 : Timbur rammstykkjahurð samkv. verklýsingu hurð skal vera hægt að stilla 

fasta mismunandi mikla opnun og festa hurð þannig til loftræsingar án þess að hætta 

skapist á að hurð geti fokið upp t.d. með stillanlegri hurðapumpu. Lamir skulu vera 3 

og rústfríar. Skrá skal vera rústfrí svalarhurðarskrá og vera 3 punkta.  

 

Innifalið er allt sem þarf efni og vinna sem þarf til fullnaðarfrágagns svo sem gluggar-

hurðir, gler þéttingar og festingar, skrár og hurðarpumpur. Magntaka stk. hurða og 

glugga talið af teikningum 
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7.5 Svalir 

7.5.1 Svalir smíði og frágangur 

Svalir eru byggðar upp sem léttar svalir boltaðar á vegg. Þær eru byggðar upp úr 

heitgalvaneruðum I bitum og U skúffum og gata I bitum. Ofan á gatabita kemur 

galvaneraðar trapizu plötur sem steypa skal síðan ofaná með tréfjasteypu. Vatnshalla 

skal búa til í steypa að niðurfalli í miðju svalargólfs samkv. teikningum. Svalir eru 

síðan boltaðar við vegg. Bæði U skúffa í festingu sem er innsteypt í vegginn og líka 

skástífur sem eru einnig boltaðar við innsteypta festingu í veggnum. Neðan í svalir 

koma hvítar alucobound plotur sem skal skrúfa upp í gata- og I bita.  

Handrið er er búið til með rústfríum hornastoðum og hertu gleri. 

Verktaki smíðar svalir samkv. teikningu og kemur með svalargólf tilbúið án 

ásteypulags og alucobound platna og boltar á vegg og setur upp skástífur. 

Því næst skal setja ásteypulag og fínpússa og stáldraga svalargólf. Á fullþurra steypu 

skal síðan bera á vatnsfælandi efni eins og t.d. sílan efni. Frágangur á niðurföllum er 

inn í lið 3. Lagnir og er útfærður af pípulagnameistara og innsteyptar festingar á 

svölum eru inn í magnskrá burðarvirkis. Svalarhandrið skal svo bolta á svalargólf 

samkv. teikningum. Aulucobound plötur hvítar 4mm eru síðan skrúfaðar neðan í gólf 

svala.  

Innifalið skal vera allt efni, vinna og  smíði og uppsetning á svalargólfi, svalarhandriði, 

alucobaund plötur og ásteypulags á svalir með frágangi   samkv. teikningu 2.08.01 

Magntaka er heild svala með smíði uppsetningu og lokafrágangi.  

 

 

 

7.6 Flóttastigi 

7.6.1 Flóttastigi smíði og frágangur 

Léttur stigi smíðaður úr  heitgalvaneruðu stáli. Stigakjálkar úr U skúffum, tröppur og 

stigapallar úr vinklum og ristarefni. Stoðir úr prófílum 100x100. Utan á stigakjálka 

kemur glerhandrið til samræmis við svalarhandrið og boltast utan á stigakjálka. 

Handlisti er 40mm rústfrítt rör. Sannreyna skal öll mál á staðnum áður en smíði hefst. 

Verktaki skal smíða stigakjálka og tröppur og koma með og bolta saman á staðnum. 

Sjá teikningu 2.05.02, teikning sýnir í aðalatriðum hvers er óskað en verktaki skal 

koma með nánari útfærslu á stiga, leggja fyrir eftirlitsmann og fá samþykkt. 

Innifalið í verði skal vera nánari útfærsla, smíði flóttastiga, galvanesering, smíði 

svalarhandriðs og glers og uppsetning með öllu ásamt öllum festingum, boltum, gleri 

og öllu sem til þarf til að koma upp fullkláruðum stiga og handriði við hann. Magntaka 

er heild flóttastiga með smíði uppsetningu og lokafrágangi. 
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7.7 Handrið þaksvalir 

7.7.1 Frágangur handriðs þaksvölum. 

Á þaksvölum kemur svalarhandrið sem samanstendur af 50mm sveru og 800mm háu 

stálröri sem sem fest er á þakkant ásamt 16mm öryggisgleri. Rörinu skal loka að ofan 

og festa með tveimur festingum við þakkant. Þakkantur er 800mm upp fyrir þaksvalir. 

Handriðið er svo með 16mm öryggisgler sem boltað er á eyru á stálröri. Hæð glers er 

400mm og skal 450mm af stálröri ná uppfyrir þakkant og allt glerið. En 350mm af röri 

vera niður fyrir þakkantsbrúna. Ganga skal frá stólpum og mæla svo lengdir glers 

nákvæmlega áður gler er pantað. Sjá má frágang á teikningu 2.06.03 

Innifalið skal vera öll vinna og efni við smíði og frágang handriðs og glers. Magntaka 

er lengdarmetrar af fullfrágengnu handriði. Stólpar eru alls 45stk 

 

 7.8 Flasningar á þakköntum 

7.8.1 Flasningar Alucobound á þakköntum 

Á þakkanta koma hvítar beygðar alucobound plötur 4mm. Undir álplötur koma 

skáskornir timburlistar og krossviður sem mynda vatnshalla inn á við. Alucobound 

plötur eru skrúfaðar niður í timburlista. Skrúfur skulu vera rústfríar og með hettum yfir 

skrúfur. Útfærslu má sjá á teikningum 2.06.03 – 2.06.06 -2.06.07 

Innifalið skal vera öll vinna og efni við smíði og frágang flasninga svo sem beygðar 

plötur, skáskornir trélistar og krossviður. Uppmælt sem lengdarmetrar af flasningum. 
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TILBOÐSSKRÁ ÓÚTFYLLT 

HÓTEL HJALTEYRI     

 
TILBOÐSSKRÁ  

    

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR 
MAGN 

  

EINING 
  

EININGAR 
VERÐ 

HEILDAR 
VERÐ 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA     

1.1 Aðstaða     
1.1.1 Aðstaða almennt 0    
1.1.2 Aðkoma og varnir girðingar og hlið og fl. 120 m 0 0 

1.1.3 Starfsmannaaðstaða og aðstöðusköpun 1 Heild 0 0 

1.1.4 Umhverfi og umgengni  0    
1.1.5  Sorpgámar og sorplosun  1 Heild 0 0 

1.1.6 Öryggishandbók gerð og framkvæmd. 1 heild 0 0 

1.1.7 Bráðabirgðalagnir 1 heild 0 0 

      

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:    0 

      

1.2 Jarðvinna     
1.2.1 Gröftur     

1.2.1.1 Gröftur notaður til fyllinga að húsi og í lóð 280 m³ 0 0 

1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 380 m³ 0 0 

1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 91 m 0 0 

1.2.1.4 Varnir og merkingar við lagnaskurði 1 heild 0 0 

1.2.2 Fylling     
1.2.2.1 Fylling undir undirstöður 300 m³ 0 0 

1.2.2.2 Fylling inn í grunn 300 m³ 0 0 

1.2.2.3 
Fylling í lóð og að undirstöðum með 
uppgröfnu efni 200 m³ 0 0 

1.2.2.4 Sandur í kringum snjóbræðslurör 400 lm 0 0 

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:    0 

      

      

 KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   0 
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HÓTEL HJALTEYRI     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR 
MAGN 

  

EINING 
  

EININGAR 
VERÐ 

HEILDAR 
VERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     

7.1 MÚRVERK     
7.1.1 Einangrun 776,5 m² 0 0 

7.1.2 Múrhúðun með múrkerfum á einangrun 863,0 m² 0 0 

7.1.3 Sjónsteypuveggir, skyggni og múrpípa 128,0 m² 0 0 

7.1.4 Vatnsbretti 94,3 m 0 0 

7.1.5 Einangrun og frágangur veggja undir jarðvegi 306,4 m² 0 0 

7.1.6 Múrhúðun á veggjum við flóttastiga 36,0 m² 0 0 

      

 7.1 Múrverk samt:    0 

      

7.2 FRÁGANGUR ÞAKS     

7.2.1 Frágangur þaka með soðnum PVC dúk.     
7.2.1.1 Þaksvalir 163,0 m² 0 0 

7.2.1.2 Þak yfir stigahúsi og herbergi á 3h 37,0 m² 0 0 

7.2.1.3 Þak yfir lyftuhúsi  5,5 m² 0 0 

7.2.1.4 Þak yfir móttöku  157,0 m² 0 0 

      
7.2.2 Frágangur þaka með léttu þaki     
7.2.2.1 Létt þak yfir þakíbúð 157,0 m² 0 0 

      

 7.2 Frágangur þaks samt:    0 

      

7.3 ÁLKLÆDDIR LÉTTIR VEGGIR     
7.3.1 Álklæðning á létta veggi 104,5 m² 0 0 

      

 7.3 Álklæddir léttir veggir samt:    0 

      

7.4 GLUGGAR OG HURÐIR     
7.4.1 Álgluggar og hurðir hvítar     

 Gluggi G1 2,0 stk 0 0 

 Gluggi G2 1,0 stk 0 0 

 Gluggi G3 2,0 stk 0 0 

 Bílskúrshurð "Bifold hurð" 2,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH1 4,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH2 1,0 stk 0 0 

 Húrð ÚH3 1,0 stk 0 0 

      
7.4.2 Ál gluggar og hurðir koksgrátt     

 Gluggi G13 1,0 stk 0 0 
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 Gluggi G15 1,0 stk 0 0 

 Gluggi G16 2,0 stk 0 0 

 Gluggi G17 1,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH4 2,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH5 1,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH6 2,0 stk 0 0 

      
7.4.3 Timbur gluggar og hurðir hvítar     

 Gluggi G4 2,0 stk 0 0 

 Gluggi G5 8,0 stk 0 0 

 Gluggi G6 4,0 stk 0 0 

 Gluggi G7 4,0 stk 0 0 

 Gluggi G8 1,0 stk 0 0 

 Gluggi G9 1,0 stk 0 0 

 Gluggi G10 2,0 stk 0 0 

 Gluggi G11 2,0 stk 0 0 

 Gluggi G12 10,0 stk 0 0 

 Gluggi G14 1,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH8 4,0 stk 0 0 

 Hurð ÚH9 4,0 stk 0 0 

      

 7.4 Gluggar og hurðir samt:    0 

      

      

7.5 SVALIR     
7.5.1 Svalir smíði og frágangur 8,0 heild 0 0 

      

 7.5 Svalir samt:    0 

      

7.6 FLÓTTASTIGI     
7.6.1 Flóttastigi smíði og frágangur 1,0 Heild 0 0 

      

 7.6 Flóttastigi samt:    0 

      

7.7 HANDRIÐ ÞAKSVALIR     
7.7.1 Frágangur handriðs þaksvölum 68,2 m 0 0 

      

 7.7 Handrið þaksvalir samt:    0 

      

      

7.8  FLASNINGAR Á ÞAKKÖNTUM     
7.8.1 Flasningar Aluobound á þakköntum 153,2 m 0 0 

      

 7.8 Flasningar á þakköntum samt:    0 

      

      

 KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   0 
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HÓTEL HJALTEYRI     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING  
EININGAR 

VERÐ 
HEILDAR 

VERÐ 

9 ANNAÐ Ófyrirséð     

9.1 Annað     

 Byggingarleyfsgjöld 1 heild 0 0 

 Verkpallar og kranar og fl. 1 heild 0 0 

      

 Verkamaður  200 klst 0 0 

 Iðnaðarmaður  200 klst 0 0 

      

 KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   0 
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TILBOÐSBLAÐ ÓÚTFYLLT 

HÓTEL HJALTEYRI 
TILBOÐSBLAÐ 

    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í HÓTEL HJALTEYRI, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.   

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF  0 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  0 

2 BURÐARVIRKI  0 

3 LAGNIR  0 

4 RAFKERFI  0 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS  0 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  0 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR  0 

9 ANNAÐ  0 

    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0 

    

    

    

 Staður og dagsetning:              

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala:   

    

    

 Heimilisfang:   

    

    

 Sími:   

    

    

 Netfang:   

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   
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TILBOÐSSKRÁ ÚTFYLLT 
 

HÓTEL HJALTEYRI     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR 
MAGN 

  

EINING 
  

EININGAR 
VERÐ 

HEILDAR 
VERÐ 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA     

1.1 Aðstaða     
1.1.1 Aðstaða almennt 0    
1.1.2 Aðkoma og varnir girðingar og hlið og fl. 120 m 3.000 360.000 

1.1.3 Starfsmannaaðstaða og aðstöðusköpun 1 Heild 950.000 950.000 

1.1.4 Umhverfi og umgengni  0    
1.1.5  Sorpgámar og sorplosun  1 Heild 420.000 420.000 

1.1.6 Öryggishandbók gerð og framkvæmd. 1 heild 50.000 50.000 

1.1.7 Bráðabirgðalagnir 1 heild 450.000 450.000 

      

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:    2.230.000 

      

1.2 Jarðvinna     
1.2.1 Gröftur     

1.2.1.1 Gröftur notaður til fyllinga að húsi og í lóð 280 m³ 1.353 378.840 

1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 380 m³ 1.932 734.160 

1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 91 m 6.771 616.161 

1.2.1.4 Varnir og merkingar við lagnaskurði 1 heild 100.000 100.000 

1.2.2 Fylling     
1.2.2.1 Fylling undir undirstöður 300 m³ 10.200 3.060.000 

1.2.2.2 Fylling inn í grunn 300 m³ 10.200 3.060.000 

1.2.2.3 
Fylling í lóð og að undirstöðum með 
uppgröfnu efni 200 m³ 2.200 440.000 

1.2.2.4 Sandur í kringum snjóbræðslurör 400 lm 1.500 600.000 

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:    8.989.161 

      

      

 KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   11.219.161 
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HÓTEL HJALTEYRI     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR 
MAGN 

  

EINING 
  

EININGAR 
VERÐ 

HEILDAR 
VERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     

7.1 MÚRVERK     
7.1.1 Einangrun 776,5 m² 9.124 7.084.786 

7.1.2 Múrhúðun með múrkerfum á einangrun 863,0 m² 14.321 12.359.023 

7.1.3 Sjónsteypuveggir, skyggni og múrpípa 128,0 m² 5.879 752.512 

7.1.4 Vatnsbretti 94,3 m 12.040 1.135.011 

7.1.5 Einangrun og frágangur veggja undir jarðvegi 306,4 m² 10.600 3.247.840 

7.1.6 Múrhúðun á veggjum við flóttastiga 36,0 m² 5.487 197.532 

      

 7.1 Múrverk samt:    24.776.704 

      

7.2 FRÁGANGUR ÞAKS     

7.2.1 Frágangur þaka með soðnum PVC dúk.     
7.2.1.1 Þaksvalir 163,0 m² 37.588 6.126.844 

7.2.1.2 Þak yfir stigahúsi og herbergi á 3h 37,0 m² 25.274 935.138 

7.2.1.3 Þak yfir lyftuhúsi  5,5 m² 21.274 117.007 

7.2.1.4 Þak yfir móttöku  157,0 m² 27.546 4.324.722 

      
7.2.2 Frágangur þaka með léttu þaki     
7.2.2.1 Létt þak yfir þakíbúð 157,0 m² 14.932 2.344.324 

      

 7.2 Frágangur þaks samt:    13.848.035 

      

7.3 ÁLKLÆDDIR LÉTTIR VEGGIR     
7.3.1 Álklæðning á létta veggi 104,5 m² 12.357 1.291.307 

      

 7.3 Álklæddir léttir veggir samt:    1.291.307 

      

7.4 GLUGGAR OG HURÐIR     
7.4.1 Álgluggar og hurðir hvítar     

 Gluggi G1 2,0 stk 124.782 249.564 

 Gluggi G2 1,0 stk 135.850 135.850 

 Gluggi G3 2,0 stk 301.527 603.054 

 Bílskúrshurð "Bifold hurð" 2,0 stk 1.312.465 2.624.930 

 Hurð ÚH1 4,0 stk 537.148 2.148.592 

 Hurð ÚH2 1,0 stk 537.148 537.148 

 Húrð ÚH3 1,0 stk 811.584 811.584 

      
7.4.2 Ál gluggar og hurðir koksgrátt     
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 Gluggi G13 1,0 stk 463.001 463.001 

 Gluggi G15 1,0 stk 214.119 214.119 

 Gluggi G16 2,0 stk 172.599 345.198 

 Gluggi G17 1,0 stk 133.213 133.213 

 Hurð ÚH4 2,0 stk 537.148 1.074.296 

 Hurð ÚH5 1,0 stk 537.148 537.148 

 Hurð ÚH6 2,0 stk 724.255 1.448.510 

      
7.4.3 Timbur gluggar og hurðir hvítar     

 Gluggi G4 2,0 stk 128.680 257.360 

 Gluggi G5 8,0 stk 116.906 935.248 

 Gluggi G6 4,0 stk 175.107 700.428 

 Gluggi G7 4,0 stk 175.107 700.428 

 Gluggi G8 1,0 stk 94.175 94.175 

 Gluggi G9 1,0 stk 466.977 466.977 

 Gluggi G10 2,0 stk 90.927 181.854 

 Gluggi G11 2,0 stk 156.451 312.902 

 Gluggi G12 10,0 stk 85.967 859.670 

 Gluggi G14 1,0 stk 207.370 207.370 

 Hurð ÚH8 4,0 stk 187.450 749.800 

 Hurð ÚH9 4,0 stk 187.450 749.800 

      

 7.4 Gluggar og hurðir samt:    17.542.219 

      

      

7.5 SVALIR     
7.5.1 Svalir smíði og frágangur 8,0 heild 865.125 6.921.000 

      

 7.5 Svalir samt:    6.921.000 

      

7.6 FLÓTTASTIGI     
7.6.1 Flóttastigi smíði og frágangur 1,0 Heild 3.324.600 3.324.600 

      

 7.6 Flóttastigi samt:    3.324.600 

      

7.7 HANDRIÐ ÞAKSVALIR     
7.7.1 Frágangur handriðs þaksvölum 68,2 m 14.857 1.013.247 

      

 7.7 Handrið þaksvalir samt:    1.013.247 

      

      

7.8  FLASNINGAR Á ÞAKKÖNTUM     
7.8.1 Flasningar Aluobound á þakköntum 153,2 m 4.200 643.440 

      

 7.8 Flasningar á þakköntum samt:    643.440 

      

      

 KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   69.360.552 
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HÓTEL HJALTEYRI     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING  
EININGAR 

VERÐ 
HEILDAR 

VERÐ 

9 ANNAÐ Ófyrirséð     

9.1 Annað     

 Byggingarleyfsgjöld 1 heild 
      

65.000.000 65.000.000 

 Verkpallar og kranar og fl. 1 heild 
          

2.200.000   2.200.000 

      

 Verkamaður  200 klst 6.820 1.364.000 

 Iðnaðarmaður  200 klst 8.540 1.708.000 

      

 

KAFLI  9 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ:   70.272.000 
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TILBOÐSBLAÐ ÚTFYLLT 
 

HÓTEL HJALTEYRI 
    

TILBOÐSBLAÐ 
    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í HÓTEL HJALTEYRI, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    
    

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF  20.025.000 

1 
AÐSTAÐA OG 
JARÐVINNA  11.219.161 

2 BURÐARVIRKI  106.825.335 

3 LAGNIR  45.648.992 

4 RAFKERFI  41.258.994 

5 
FRÁGANGUR 
INNANHÚSS  134.462.983 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  69.360.552 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR  11.376.541 

9 ANNAÐ  70.272.000 

    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 510.449.558 

    

    
    
    

 Staður og dagsetning:         

    

    

 

Nafn bjóðanda og 
kennitala:   

    
    

 Heimilisfang:   

    
    

 Sími:   

    
    

 Netfang:   

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5e2EzunMAhUD8RQKHZ8TDBIQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_University&psig=AFQjCNF1FcICYU11aD79W-3Ba7X40zoFQg&ust=1463866561324217


Lokaverkefni í byggingafræði                                                        Seinni hluti 

Hótel Hjalteyri                                                           Magnús Valur Benediktsson 

 

59 
 

DAGBÓK HÖNNUÐAR 

 

Dagur Unnið við klst Fasi  

10.8.2018 Fór út á Hjalteyri og hitti þórhall eiganda Hótel 
Hjalteyri þar sem við ræddum viðbyggingu við 
hótelið. 

2 Frumhönnun 

11.8.2018 Tók nokkrar myndir og spáði í hvað gæti verið  
gott að gera. Var annars að heyja og og girða 
upp á Ás en var annað slagið að horfa á 
Hótelið og velta þessu aðeins fyrir mér. 

1 Frumhönnun 

12.8.2018 
   

13.8.2018 
   

14.8.2018 
   

15.8.2018 Tók saman í möppu slatta af gögnum. Fékk 
teikningar hjá Ingó á Kollgátu sem þeir áttu af 
eldra húsinu rissaði upp grófa hugmynd. 

3 Frumhönnun 

16.8.2018 
   

17.8.2018 Staðarlota farið yfir verkefnið og rætt um að fá 
hótelið á Hjalteyri sem lokaverkefni. Vel tekið í 
málið af leiðbeinendum. 

5 Frumhönnun 

18.8.2018 Rúllað norður og brasað við heyskap út á Ytri-
Bakka enginn tími. 

  

19.8.2018 Heyskapur 
  

20.8.2018 Byrjaði á að taka upp teikningar af eldri hluta 
og velti fyrir mér hvernig væri hægt að tengja 
byggingar saman, græjuð umsókn um 
lokaverkefnið. 

3 Frumhönnun 

21.8.2018 Búinn að rissa upp tvær grófar hugmyndir 
sem gætu farið í ruslið eða orðið að einhverju.  

3 Frumhönnun 

22.8.2018 Er að klára seinni sláttinn og fór út á Hjalteyri 
kom aðeins við á Hótelinu og labbaði aðeins 
um á lóðinni og var að velta fyrir mér hvað 
gæti verið langt frá hótelinu að lóðarmörkum 
að norðan. Stikaði þetta, þarf að ath með 
lóðateikningu. 

1 Frumhönnun 

23.8.2018 
   

24.8.2018 Teiknaði upp hugmynd að tengibyggingu í 
Auto Cad 

3 Frumhönnun 

25.8.2018 Áfram prjónað við það sem er að fæðast 3 Frumhönnun 

26.8.2018 Unnið í auto cad 2 Frumhönnun 

27.8.2018 Unnið í auto cad 3 Frumhönnun 

28.8.2018 Unnið í auto cad 3 Frumhönnun 

29.8.2018 Unnið í auto cad 2 Frumhönnun 

30.8.2018 Unnið í auto cad 1 Frumhönnun 

31.8.2018 Unnið í auto cad 2 Frumhönnun 
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Dagur Unnið við klst Fasi  

1.9.2018 Unnið í auto cad 3 Frumhönnun 

2.9.2018 Unnið í auto cad 2 Frumhönnun 

3.9.2018 Unnið í auto cad 2 Frumhönnun 

4.9.2018 Unnið í auto cad 1 Frumhönnun 

5.9.2018 Unnið í auto cad 1 Frumhönnun 

6.9.2018 Unnið í auto cad 6 Frumhönnun 

7.9.2018 Undirbúningur fyrir göngur    

8.9.2018 Gangnahelgin, Göngur og réttardagur.    

9.9.2018 Fjárrekstur og bras og enginn tími.    

10.9.2018 
Vandræði með innkeyrslu í bílasafnið hans 
Þórahalls á Hótelinu en þessu miðar samt. 2 Frumhönnun 

11.9.2018 

Búinn að teikna upp alls konar hugmyndir af 
hótelíbúðum finnst þetta samt eitthvað ekki 

falla saman 2 Frumhönnun 

12.9.2018 
Fundur út af Listasafni og svo annar í á 

Mývatni    

13.9.2018 

Held ég sé að detta niður á réttu 
hótelíbúðatýpuna vann í þessu aðeins eftir 
hádegi og keyrði suður í staðarlotu. 2 Frumhönnun 

14.9.2018 

Farið yfir verkefnið hjá mér í staðarlotunni 
og sitt sýndist hverjum það eru vandræði 

með innkeyrsluna hjá mér. Hins vegar kom 
Eyþór með snilldar lausn á breiddinni í 

sýningarsalnum sem er að setja holpötur 8 Frumhönnun 

15.9.2018 

Brunað norður um hádegi á laugard. Seinni 
göngur og girðingarvinna, erfitt að komast 

yfir allt sem verður að gera.     

16.9.2018 
Við hjón að girða allan daginn svo kindurnar 

komist í haustbeitina.    

17.9.2018 
Tilboðsgerð í vinnunni allan daginn og fram 

á kvöld.    

18.9.2018 
Verkfundur á Icelandair hótel Mývatn og 

komið seint heim.    

19.9.2018 

Teiknaði á fullu í dag eftir vinnu alls konar 
hugmyndir meðal annars svítuna er þó en 

með þetta í Auto Cad 4 Frumhönnun 

20.9.2018 Byrjaður að koma þessu inn revit 2 Frumhönnun 

21.9.2018 
Er að myndast við að koma þessu upp úr 

jörðinni í Revit. 3 Frumhönnun 

22.9.2018 Teiknaði alveg á fullu í Revit alla helgina 9 Frumhönnun 

23.9.2018 Teiknaði alveg á fullu í Revit alla helgina 9 Frumhönnun 

24.9.2018  Gerði slatta eftir vinnu 3 Frumhönnun 

25.9.2018 

Þurfti seinnipart á fund í Reykjadal út af 
Norðurljósasetri og þaðan upp í Vogafjós á 

Mývatni, komið seint heim    

26.9.2018 Tók mér frí eftir hádegi og teiknað helling 5 Frumhönnun 
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Dagur Unnið við klst Fasi  

27.9.2018 
Fer alveg að byrja að gera úr þessu 

aðaluppdrætti. 3 Frumhönnun 

28.9.2018 Unnið í grunnmyndum 4 Frumhönnun 

29.9.2018 Unnið í grunnmyndum 4 Frumhönnun 

30.9.2018 Unnið í grunnmyndum 5 Frumhönnun 

1.10.2018 Unnið við útlit  4 Frumhönnun 

2.10.2018 
Brasað við útlit og lóð prentað út og farði í 

staðarlotu 2 Frumhönnun 

3.10.2018 

En er fundið að innkeyrslunni en minna að 
öðru. Flóttastigarnir eru víst ekki 

ásættanlegir annað held ég að allir hafi 
verði sáttir með.  5 Frumhönnun 

4.10.2018 Mikið spáð og spegulerað  6 Frumhönnun 

5.10.2018 
ýmiskonar pælingar varðandi flóttastiga og 

innkeyrslu. 5 Frumhönnun 

6.10.2018 

Unnið við að teikna upp eldra hús en Viggó 
vildi að ég teiknaði upp að fullu yrta birði 

þess og gluggana. 5 Frumhönnun 

7.10.2018 

Unnið við að teikna upp eldra hús en Viggó 
vildi að ég teiknaði upp að fullu yrta birði 

þess og gluggana. 6 Frumhönnun 

8.10.2018 Unnið við útfærslu á porti 4 Frumhönnun 

9.10.2018 
Kominn með að ég held fína lausn á 
innkeyrslunni. Unnið við eldra hús. 5 Frumhönnun 

10.10.2018 brasað við grunnmyndir  6 Frumhönnun 

11.10.2018 brasað við grunnmyndir skráningartöflu 5 Frumhönnun 

12.10.2018 brasað við grunnmyndir skráningartöflu 5 Frumhönnun 

13.10.2018 brasað við grunnmyndir  6 Frumhönnun 

14.10.2018 
Færð út byggingin  á 3h lagfært inn í 

skráningartöflu 5 Frumhönnun 

15.10.2018 

Hættur að teikna í bili og sný mér að 
greiningum sem ég var bent á að ég yrði að 

fara að snúa mér að. 4 Forhönnun 

16.10.2018 Burðaþolsgreining 6 Forhönnun 

17.10.2018 Burðaþolsgreining 5 Forhönnun 

18.10.2018 Burðaþolsgreining 3 Forhönnun 

19.10.2018 Lagnagreining 6 Forhönnun 

20.10.2018 Lagnagreining 10 Forhönnun 

21.10.2018 Lagnagreining 12 Forhönnun 

22.10.2018 Hljóðvistar greining 3 Forhönnun 

23.10.2018 Hljóðvistargreining 3 Forhönnun 

24.10.2018 Rýmisgreining 4 Forhönnun 

25.10.2018 Rýmisgreining 5 Forhönnun 

26.10.2018 Rýmisgreining og fór á fund b-fulltrúa 4 Forhönnun 

27.10.2018 Efnisgreining 4 Forhönnun 
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Dagur Unnið við klst Fasi 

28.10.2018 Efnisgreining 2 Forhönnun 

29.10.2018 Efnisgreining 1 Forhönnun 

30.10.2018 Efnisgreining 5 Forhönnun 

31.10.2018 Kólnunargreining 5 Forhönnun 

1.11.2018 
Kólnunargreining fór suður í lok dags og 

kom seint til RVK 7 Forhönnun 

2.11.2018 

Unnið við kólnunargreiningu átti  að vera 
kennsla en enginn kennari mætti fór því í 
ritgerðina þó fyrr hefði verið og svo líka 

aðeins í Hótelið 8 Forhönnun 

3.11.2018 Staðarlota 5 Forhönnun 

4.11.2018 Farið í að reyna að klára aðaluppdrætti 8 aðaluppdrættir 

5.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 12 aðaluppdrættir 

6.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 12 aðaluppdrættir 

7.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 14 aðaluppdrættir 

8.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 13 aðaluppdrættir 

9.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 14 aðaluppdrættir 

10.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 16 aðaluppdrættir 

11.11.2018 Unnið við Aðaluppdrætti 8 aðaluppdrættir 

12.11.2018 Byrjað á verkteikningum málsetningar og fl 15 Verkteikningar 

13.11.2018 Byrjað á verkteikningum málsetningar og fl 15 Verkteikningar 

14.11.2018 Byrjað á verkteikningum málsetningar og fl 16 Verkteikningar 

15.11.2018 Byrjað á verkteikningum málsetningar og fl 17 Verkteikningar 

16.11.2018 Snið og lykilmyndir  14 Verkteikningar 

17.11.2018 Deili og gluggateikningar 16 Verkteikningar 

18.11.2018 Deili og glugga og hurðateikningar 15 Verkteikningar 

19.11.2018 Deili og glugga og hurðateikningar 16 Verkteikningar 

20.11.2018 Deili 12 Verkteikningar 

21.11.2018 Deili  15 Verkteikningar 

22.11.2018 Deili 16 Verkteikningar 

23.11.2018 Stigar 16 Verkteikningar 

24.11.2018 Stigar 17 Verkteikningar 

25.11.2018 Stigar 15 Verkteikningar 

26.11.2018 Innréttingar 17 Verkteikningar 

27.11.2018 Innréttingar 15 Verkteikningar 

28.11.2018 Hausar á blöðum uppsetningar 17 
Verkteikningar/ 

aðaluppdr 

29.11.2018 Skrifa skýrslu og verklýsingu útboðsgögn 18 
Útboðsgögn / 

skýrsla 

30.11.2018 Skrifa skýrslu og verklýsingu útboðsgögn 18 
Útboðsgögn / 

skýrsla 

1.12.2018 Skrifa skýrslu og verklýsingu útboðsgögn 15 
Útboðsgögn / 

skýrsla 
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Dagur Unnið við klst Fasi  

2.12.2018 Skrifa skýrslu og verklýsingu útboðsgögn 14 
Útboðsgögn / 

skýrsla 

3.12.2018 Yfirfara teikningar 16 Frágangur 

4.12.2018 Yfirfara teikningar 16 Frágangur 

5.12.2018 Pdf skrifa og laga villur  10 Frágangur 

  SAMTALS: 756   
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FUNDARGERÐ nr. 01 
 

 

VB Hönnun 

Dags: 10 08 2018 

 

Verkheiti : Hótel Hjalteyri 

Landnúmer 152355 

Staðgreinir 655-7-99981600 

Fasteignarnúmer 215-7159 

 

 

Fundarefni: teikninga á stækkun Hótels Hjalteyri sem lokaverkefni við HR 

 

Átti fund með Þórhalli hjá Hótel Hjalteyri þar sem við fórum yfir möguleika á að teikna 

viðbyggingu við hótelið sem lokaverkefni. Rætt um byggingu sem Kollgáta hafði 

teiknað upp fyrir hann en fallið var frá að byggja. Ræddum hugsanlega staðsetningu 

byggingarinnar og eins spáðum við í hversu há byggingin þyrfti að vera til að fullt 

360° útsýni næðist þannig að gestir gætu notið kvöldsólarinnar. Hann benti mér á að 

tala við Kollgátu og Bjarna Reykjalín en þessar tvær stofur hefðu hannað núverandi 

byggingu. 
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FUNDURGERÐ nr. 02 
 

 

VB Hönnun 

Dags: 06 09 2018 

 

Verkheiti : Hótel Hjalteyri 

Landnúmer 152355 

Staðgreinir 655-7-99981600 

Fasteignarnúmer 215-7159 

 

 

Fundarefni: Haft samband við Hörgársveit varðandi lagnir og mæliblöð. 

 

Átti samtal í síma við Jón Þór fulltrúa áhaldahúss Hörgársveitar varðandi hvort til 

væru mæliblöð fyrir lóðina við Hótel Hjalteyri. Slíkt reyndist ekki vera til. Ræddum um 

rotþró og halla lands og fleira varðandi holræsislagnir. Var tjáð að verulegur halli væri 

að rotþró og hann teldi að afar ólíklegt væri að ég þyrfti að hafa áhyggjur af halla 

lands að henni. Hins vegar taldi hann að rotþró væri of lítil og því myndi þurfa að 

stækka hana. En það væri alfarið unnið og útfært af Hörgársveit. Benti mér á að 

kanna hvað byggingarfulltrúi hefði af teikningum og hann hefði alveg örugglega 

upplýsingar um stærð lóðar og sennilega líka GPS punkta. 
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FUNDARGERÐ nr. 03 
 

 

VB Hönnun 

Dags: 26 10 2018 

 

Verkheiti : Hótel Hjalteyri 

Landnúmer 152355 

Staðgreinir 655-7-99981600 

Fasteignarnúmer 215-7159 

 

 

Fundarefni: Haft samband við byggingarfulltrúa Hörgárveitar Vigfús Björnsson 

 

Kom við hjá byggingarfulltrúa og ath. hvað hann ætti til af gögnum um lóðina við 

Hótel Hjalteyri. Afar lítið hélt hann að væri til en sagðist skyldi kanna það fyrir mig. 

Hann sendi svo á mig lóðarleigusamning og þar er að finna GPS punkta á hornum 

lóðar. Ekki voru til nein gögn þar sem nákvæm staðsetninga húss á lóð er skilgreind 

né heldur neinar upplýsingar um lagnir. Hann benti mér þó á að Rarik sé sennilega 

með kort af sínum lögnum og svo væri Norðurorka með lagnir sínar á kortum. Gæti 

hugsanlega séð þetta gróflega á vefnum www.map.is/isavia/  
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FUNDARGERÐ nr. 04 
 

 

VB Hönnun 

Dags: 14 11 2018 

 

Verkheiti : Hótel Hjalteyri 

Landnúmer 152355 

Staðgreinir 655-7-99981600 

Fasteignarnúmer 215-7159 

 

 

Fundarefni: Haft samband við Bjarna Reykjalín arktitekt 

 

Hafði samband við Bjarna Reykjalín varðandi teikningar hans af eldra húsi og 

breytingum á því (Hótel Hjalteyri) og var erindið bæði að fá leyfi hans til að nýta mér 

og stæla svolítið svítuna sem er á þaki eldra húss sem hann teiknaði á sínum tíma og 

eins að ath. hvort hann gæti látið mig hafa teikningar til að styðjast við og þá helst 

deilin. Hann tók mér vel og var bara ánægður með þetta. Ég mátti bæði nýta mér 

útærslurnar á svítunni og hann skildi vel að ég vildi ná samræmi á milli 

bygginarhlutana. Varðandi deilin þá er hann starfandi byggingarfulltrúi 

Þingeyjarsveitar á Laugum og sagði að þessar teikningar væru í tölvunni hans á 

Akureyri. Það hefði verið auðsótt mál að láta mig hafa þær en hann væri á leið 

erlendis og efaðist um að næðist að senda mér þetta áður en hann færi. En hann 

hefði sent þetta inn á byggingarfulltrúa á sínum tíma og þetta ætti að vera þar. Samt 

hafði Vigfús bygginagarfulltrúi ekki fundið neinar teikningar handa mér þegar ég hafði 

talað við hann áður. Eftir að hafa haft samband við Vigfús símleiðs þá ætlar hann að 

kanna þetta fyrir mig.   
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BYGGINGARLEYFISUMSÓKN 
 

Magnús Valur Benediktsson kt:190570-3719 sækir um bygginarleyfi  fyrir hönd Hótels 

Hjalteyrar kt:650602-3230 

 

Sótt er um leyfi til viðbyggingar á 9 hótelíbúðum ásamt nýrri móttöku og sal fyrir bíla 
og myndlistarsafn. Viðbyggingin tengist eldri byggingu úr nýrri móttöku inn á gang 
eldri byggingar framan við morgunverðarsal. Reiknað er með að morgunverðarsalur 
og starfsmannaaðstaða eldri byggingar nýtist áfram fyirir bæði nýja og eldri hluta 
hótelsins. 
Viðbyggingin er hönnuð útfrá forsendum algildrar hönnunar. Á 1-2h koma fjórar 
hótelíbúðir á hvora hæð og verða þær með svölum til austurs. Á þriðju hæð er áætlað 
að komi þakíbúð. Í kjallara kemur bíla og myndlistarsafn ásamt nýrri móttöku fyrir 
hótelið og þrifaaðstöðu fyrir bílasafnið. 
Bílasafn og myndlistarsafn fellur undir notkunarflokk 2 en hótelíbúðir falla undir 
notkunarflokk 4. 
Stækkunin er öll unnin með hliðsjón af útliti og frágangi sem fyrir er í eldri hluta 
hótelsins. 
 
Helstu stærðir: 
Stærð lóðar er 10380m² 
Stækkun hótelsins nemur samtals 1341,4m²  
Kjallari 486,6m² 
1h 351,2m² 
2h 351,2m² 
3h 152,4m² 
Eldri hluti hótelsins er 675,8m² 
Nýtingarhlutfall eftir viðbætur :0,194 

Framkvæmdin fellur ekki undir ákvæði um mat á umhverfiáhrifum. 

 

Meðfylgjandi eru eftirtalin gögn 

Aðaluppdrættir og verkteikningar ásamt skráningartöflu. 

Visað er í áður innsennt erindi til sveitarstjórnar Hörgársveitar dags: xxxx þar sem 

leitað var eftir leyfi til stækkunar hótelsins þar sem jákvætt var var tekið í erindi og 

Hótel Hjalteyri veitt leyfi til að leggja fram hugmyndir að stækkun hótelsins. 

 

Hótel Hjalteyri 601 Hörgársveit  dags: 02 12 2018 

 

Magnús Valur Benediktsson ________________________________ 
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GÁTLISTI AÐALUPPDRÁTTA 
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GRÓF FRAMKVÆMDAÁÆTLUN FYRIR ÁRIÐ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Jarðvinna Hefst Lýkur Fjöldi 

Gröftur 20.3.2019 30.3.2019 10
Fyllingar 27.3.2019 5.4.2019 9

Burðarvirki

Sökklar og plata 6.4.2019 26.4.2019 20
Veggir steyptir 27.4.2019 28.8.2019 123
Plötur steyptar 20.5.2019 5.9.2019 108
Plötur forsteyptar 18.5.2019 6.9.2019 111
Forsteyptir stigar 20.8.2019 23.8.2019 3
Þakvirki 12.9.2019 16.10.2019 34

Utanhúss frágangur

Ísetning glugga  og hurða 14.10.2019 10.11.2019 27
Einangrun veggja 20.10.2019 16.11.2019 27
Múrhúðun veggja 1.11.2019 15.2.2020 106
Frágangur þaka 15.10.2019 16.11.2019 32
Uppsetning svala 10.2.2020 20.2.2020 10
Uppsetning flóttastiga 21.2.2020 28.2.2020 7
Svalarhandrið 21.2.2020 2.3.2020 10

Innanhússfrágangur

Lagnir og ílagnir í gólf 10.11.2019 20.12.2019 40
Niðurtekin loft 10.12.2019 18.1.2020 39
Slípun og flotun gólfa 20.12.2019 5.2.2020 47
Málning 15.1.2020 18.3.2020 63
Innihurði  5.2.2020 10.3.2020 34
Innréttingar 25.1.2020 13.3.2020 48
Gólfefni 25.1.2020 15.3.2020 50

Lagnir

Lagnir pípulagna 10.4.2019 18.3.2020 343
Lagnir raflagna 10.4.2019 19.3.2020 344

Lóðarfrágangur

Malbikun bílastæða 25.4.2020 27.4.2020 2
Hellulagnir. 10.3.2020 20.3.2020 10
þökur og annar gróður 5.5.2020 10.5.2020 5

Júlí Ágúst Sept.Jan. Apríl Maí JúníFeb. Mars Okt. Nóv. Des.
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GRÓF FRAMKVÆMDAÁÆTLUN FYRIR ÁRIÐ 2020 
 

 

 

 

2020

Jarðvinna Hefst Lýkur Fjöldi 

Gröftur 20.3.2019 30.3.2019 10
Fyllingar 27.3.2019 5.4.2019 9

Burðarvirki

Sökklar og plata 6.4.2019 26.4.2019 20
Veggir steyptir 27.4.2019 28.8.2019 123
Plötur steyptar 20.5.2019 5.9.2019 108
Plötur forsteyptar 18.5.2019 6.9.2019 111
Forsteyptir stigar 20.8.2019 23.8.2019 3
Þakvirki 12.9.2019 16.10.2019 34

Utanhúss frágangur

Ísetning glugga  og hurða 14.10.2019 10.11.2019 27
Einangrun veggja 20.10.2019 16.11.2019 27
Múrhúðun veggja 1.11.2019 15.2.2020 106
Frágangur þaka 15.10.2019 16.11.2019 32
Uppsetning svala 10.2.2020 20.2.2020 10
Uppsetning flóttastiga 21.2.2020 28.2.2020 7
Svalarhandrið 21.2.2020 2.3.2020 10

Innanhússfrágangur

Lagnir og ílagnir í gólf 10.11.2019 20.12.2019 40
Niðurtekin loft 10.12.2019 18.1.2020 39
Slípun og flotun gólfa 20.12.2019 5.2.2020 47
Málning 15.1.2020 18.3.2020 63
Innihurði  5.2.2020 10.3.2020 34
Innréttingar 25.1.2020 13.3.2020 48
Gólfefni 25.1.2020 15.3.2020 50

Lagnir

Lagnir pípulagna 10.4.2019 18.3.2020 343
Lagnir raflagna 10.4.2019 19.3.2020 344

Lóðarfrágangur

Malbikun bílastæða 25.4.2020 27.4.2020 2
Hellulagnir. 10.3.2020 20.3.2020 10
þökur og annar gróður 5.5.2020 10.5.2020 5

Jan. Feb. Mars Apríl Maí
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HEIMILDARSKRÁ. 
   

Hér á eftir er skrá um hvar ég nálgaðist  gögn sem ég nýtti mér við vinnslu 

verkefnisins. Þetta er án efa ekki tæmandi listi en ég vona að ekki sé mjög margt að 

gleymast. 

 

 

 

1. Byggingarreglugerð 112/2012 

2. IST 45 staðall um hljóðvist. 

3. Orkuramma bygginga (fenginn á mvs.is) 

4. Ernest and Peter Neufert -Arcitects data  

5. https://www.map.is/isavia/ loftmyndir og lagnir veitufyrirtækja. 

6. Loftorka ehf lagði til gögn um holpötur og burðarþol þeirra. 

7. Deiliskipulag og aðalskipulag fengið af vef Hörgársveitar www.horgarsveit.is 

8. Reglugerð 1277 um veitingarstaði, gististaði og skemmtanahald. 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=7b2e5340-6ca8-4607-

991c-dce6bee0b326 

 

9. Glugga og hurðarlausnir í deilum fengið frá Gluggaverksmiðju Barkar HF á 

Akureyri.  

10.   Byggingarfulltrúi Hörgársveitar lagði fram upplýsingar um lóðaleigusamning 

og stærð lóðar. Ásamt að finna deililausnir sem voru notaðar við byggingu 

eldra húss. 

11.  Bjarni Reykjalín arkitekt gaf leyfi á að ég mætti nýta mér deililausnir hans við 

útfærslu þaksvítu. 

12. Teiknigrunnar af eldra húsi fengnir hjá arkitektarstofunni Kollgátu sem dwg og 

teiknað upp í BIM Revit. 
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