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0. Inngangur 
 
Þetta lokaverkefni í Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík fellst í því að koma með 
hugmynd að íbúðarhúsi sem til er og breyta því. Það hús skyldi vera með innbyggðum bílskúr og 
verkefni okkar fólst í því að breyta því þannig að það uppfyllti kröfur verkkaupa sem í þessu tilviki 
voru okkar leiðbeinendur. Þær kröfur voru að endanleg útgáfa hússins skuli vera á tveimur hæðum 
með innbyggðri bílgeymslu. Grunnflötur skyldi ekki vera stærri en 150 m². Neðri hæð skyldi vera 
steypt og efri hæð úr timbri. Frjálst val væri hinsvegar um gerð og staðsetningu einangrunar. 
Útveggir ættu að vera klæddir loftræstri klæðningu sem skyldi vera viðhaldslítil í a.m.k. 35 ár. 
Sama skyldi gilda gildir um gólfefni og innréttingar  

Við val á kerfi til upphitunar var gerð krafa til skjótrar svörunar til hækkunar og lækkunar á hita í 
rýmum, bæði með ofnakerfi og gólfhitakerfi en þó aðeins annað hvort kerfið í hvert rými Þá skulu 
hljóðvistarkröfur tryggðar og gott inniloft tryggt. Fyrir valinu varð einbýlishús við Úlfarsbraut 46 í 
Reykjavík.  

Úlfarsbraut 46 er í dag staðsteypt tveggja hæða einbýlishús í byggingu með einhalla þaki og 
verður flísaklætt. Þetta hús töldum við gefa okkur góð tækifæri til hönnunarbreytinga og að sama 
skapi uppfylla kröfur til verkefnisins. Í dag er húsið með stiga inn í miðju húsi sem gerir það að 
verkum að nýtni hússins er ekki með besta móti að okkar mati. Við færðum því stigann og 
endurskipulögðum öll rými hússins á báðum hæðum og teljum okkur hafa náð að bæta flæði um 
húsið og auk þess bætta nýtingu þess. 
Til að auka á fjölbreytileika verkefnisins skiptum við húsinu nokkurn vegin fyrir miðju og útbjuggum 
upptekið einhalla sperruþak yfir alrými og eldhúsi en niðurtekið viðsnúið þak yfir herbergjum, gang 
og sjónvarpsholi. Viðsnúna þakið er borið uppi af útveggjum og millivegg og smíðað úr  CLT 
einingum. Einhalla sperruþakið hvílir hins vegar á límtréssperrum. 

Byggingin er útbúin ofnum nema í anddyri og votrýmum ákváðum við að hafa gólfhitakerfi og ætti 
sú útfærsla því að uppfylla kröfur verkkaupa. Með útreikningum á varpatapi einstakra rýma var 
hægt að ákvarða stærð ofna og fjölda þeirra ásamt því að ákvarða varmaþörf og þar með útfærslu 
gólfhita slaufa. Þar sem gólfhiti er í votrýmum var reynt að hugsa til loftsteymis og þannig notað 
s.k. snákamynstur í baðherbergi á efri hæð sem gefur mestan hita innst í herberginu ásamt því að 
þétta bil á slaufum við útveggi.  

Innveggir eru byggðir úr hleðslustein sem algengur er orðinn í dag skv. leiðbeiningum 
framleiðanda. Útveggir á efri hæð eru reistir úr CLT einingum, yfirborðsmeðhöndlaðir og síðan 
málaðir. Fræst er úr veggeiningum fyrir lögnum þar sem það á við. Klæðning hússins er 
álklæðning. Gluggar og útihurðir eru ál/tré með álkápu að utan og timbri að innan. Þetta teljum við 
vera afskaplega viðhaldslitla útfærslu og fyllilega standast þá kröfu verkkaupa að veðurkápa 
hússins endist í 35 ár.  

Sú ákvörðun okkar að nota CLT einingar í stað hefðbundinnar útfærslu á grind er meðal annars 
sú að hver eining kemur til sniðin frá verksmiðju sem orsakar að okkar mati talsverðan sparnað 
við ýmsa hliðarvinnu. Má þar nefna að málsetningar hurða og glugga eru fastsettar þar sem 
staðsetning þeirra og stærð er þekkt og er því sparnaður á tíma. Skv. reynslu þeirra sem til þekkja 
sem við höfum leitað til eftir upplýsingum er tímasparnaður við að reisa CLT einingar u.þ.b. 20 – 
40% á móts við hefðbundnar byggingaraðferðir hvort heldur er steypa eða timbur. Öll þurrvinna 
s.s. uppsetning einangrunar og ytri klæðningar svo og uppsetning hurða og glugga sé u.þ.b. 10 – 
30% fljótvirkari. Það er því okkar mat að notkun CLT eininga sé auk þess að vera nýstárleg 
byggingarleið þá sé hún auk þess með langan lífaldur sem uppfyllir allar hagkvæmnikröfur sem 
og kröfur um umhverfisvænni byggingarmáta. 
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Í þeim tilvikum sem hægt var nýttum við okkur efni í burðarvirki sem hámarkaði hljóðvistarkröfur 
og höfðum að einhverju leiti til hliðsjónar staðal ÍST 45:2016 sem varðar hljóðvist, flokkun íbúðar 
og atvinnuhúsnæðis. 

Teikningasett inniheldur aðaluppdrætti, byggingaruppdrætti, deiliuppdrætti, burðarvirkisuppdrætti 
og lagnauppdrætti ásamt viðeigandi deilum og sniðteikningum. 

Skýrslan inniheldur m.a. heildar verkáætlun yfir verkið, allar verklýsingar allra verkþátta, 
tilboðsskrá, yfirlit yfir varmatap, burðarþols- og lagnaútreikningar auk útreiknings á loftun 
sperruþaks. 

Við hönnun var farið eftir lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku gildi 1. janúar 2011 og 
byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem tók gildi í maí 2016 ásamt síðari breytingum og 
leiðbeiningum sem finna má á heimasíðu mannvirkjastofnunar. 
 
Þá vorum við meðvitaðir um ákvæði ÍST 35:2018 „Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf“ sem 
tók gildi 15.5.2018.  
Ákvæði staðalsins gilda um alla ráðgjöf vegna mannvirkja. Staðallinn gildir um 
samningssambandið milli verkkaupa og ráðgjafa. Neðangreind gögn eru því almennt hluti 
samnings. Sé misræmi í gögnum skulu þau gilda í eftirfarandi röð sé annað ekki tekið fram: 1) 
Undirritaður samningur. 2) Staðfestar bókanir á fundum aðila í aðdraganda samningsgerðar. 3) 
Tilboð ráðgjafa. 4) Útboðs- eða verkefnislýsing. 5) Staðall þessi. 
Telji verkkaupi eða ráðgjafi að ákvæði í ofangreindum gögnum stangist á, ber honum að tilkynna 
það gagnaðila sínum án tafar. 
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1. Útboðsskilmálar 

1.1 Yfirlit 

1.1.1 Almennt útboð 
Skallarnir, kt. 151617-1819, óska eftir tilboðum vegna byggingaframkvæmda við Úlfarsbraut 46 
í Reykjavík. Um er að ræða nýbyggingu á tveimur hæðum 278 m2 að stærð. 
 

1.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 
Hér er um almennt útboð að ræða eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30:2012. 
 
Útboðsyfirlit 
Vettvangsskoðun 30.04.2019, kl. 13:00-15:00 Sjá nánar kafla 1.1.4 
Fyrirspurnatíma lýkur 01.05.2019  Sjá nánar kafla 1.2.2 
Svarfrestur rennur út 04.05.2019  Sjá nánar kafla 1.2.2 
Skilatími tilboða 06.05.2019 kl.14:00  Sjá nánar kafla 1.3.2 
Upphaf framkvæmdatíma við töku tilboðs  Sjá nánar kafla 1.1.5 
Lok framkvæmdatíma 17. desember 2019  Sjá nánar kafla 1.1.5 
Tilboðstr. Skuldbinding er tengd undirritun tilboðs Sjá nánar kafla 1.3.7  
Tafabætur 1% af tilboðsfjárh. ,-/almanaksd.  Sjá nánar kafla 1.4.4 
Verðlagsgrundvöllur, verkið verðbætist ekki  Sjá nánar kafla 1.4.4 
Fylgigögn með tilboði  Sjá nánar kafla 1.3.4 
 

1.1.3 Verkkaupi og umsjónaraðili útboðs 
Verkkaupi: Skallarnir 
Menntavegi 1, 101 Reykjavík 
Sími: 123 4567 
Netfang: skjallarnir@skallarnir.is  
 

1.1.4 Kynningarfundur - Vettvangsskoðun 
Vettvangsskoðun verður í boði fyrir væntanlega bjóðendur á verkstað á þeim degi og tíma sem 
tilgreindur er skv. gr. 1.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit. Fyrir utan þennan tíma verður ekki hægt að 
skoða verkstað. Í vettvangsskoðun munu ekki koma fram neinar umfram upplýsingar og hafi 
bjóðendur fyrirspurnir í kjölfar hennar skulu þær sendar inn skriflega eins og kveðið er á um í kafla 
1.2.2 
Aðilar sem hafa áhuga á að mæta í vettvangsskoðun skulu skrá sig í síðasta lagi daginn fyrir 
vettvangsskoðun með því að senda póst á netfangið skallarnir@skallarnir.is með númeri útboðs, 
nafni sínu og nafni fyrirtækis. 
 

1.1.5 Verksamningur – Verkáætlun 
Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. Gera skal skriflegan samning um verkið og er 
verksamningsformið að finna með útboðslýsingu þessari. 
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Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30:2012. 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 verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, 
er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, 
svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 
Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem geta haft áhrif á lok verksins, skal 
verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og af hverju hún stafar. Til að komast hjá röskun á 
verkáætluninni skal verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við 
verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu gefur hann 
rétt á tímaframlengingu um þá daga sem afhending verkkaupa dróst. 
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt 
er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa 
Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá 
rétti sínum til tafabóta. 
 

1.1.6 Framkvæmdatími 
Verktaki getur hafið vinnu um leið og verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla 1.1.2 Útboðsform – útboðsyfirlit. 
Verktaki skal skila inn framkvæmdaáætlun fyrir verkið fyrir undirritun verksamnings. 
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 
vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
 

1.1.7 Eftirlit verkkaupa - Byggingarstjóri 
Verkkaupi hefur ráðið ráðgjafa sem sér um eftirlit og starfar jafnframt sem Byggingarstjóri verksins. 
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við verkkaupa. 
Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað lögbundins opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum 
samkvæmt lögum eða reglugerðum. 

1.2 Útboðsgögn – lög – reglugerðir - staðlar 

1.2.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

 Útboðslýsing þessi, dags. í maí 2019. 
 Tilboðsblað og tilboðsskrá. 
 Fylgiskjöl sem fylgja útboðslýsingu þessari. 
 Fyrirspurnir og svör við þeim. 
 Lög, reglugerðir, staðlar og önnur gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum eða gilda um 

útboðið. Bjóðandi skal sjálfur afla þeirra gagna sem talin eru upp í þessum lið. 
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1.2.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Ef bjóðandi/þátttakandi hefur spurningar eða athugasemdir skulu þær berast umsjónarmanni 
útboðs í tölvupósti skallarnir@skallarnir.is . Á meðan útboðsferli stendur er bjóðendum óheimilt að 
afla upplýsinga er varða útboðið við aðila hjá kaupanda eða stofnun og skulu þess í stað beina 
viðeigandi fyrirspurnum til verkkaupa sem annast milligöngu. Víki bjóðendur frá þessu eiga þeir á 
hættu að tilboði þeirra verði vísað frá. Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum 
á útboðsgögnum, hann verður var við ósamræmi í þeim sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og 
tilboðsfjárhæðina eða hann hefur athugasemdir við gögnin skal hann senda verkkaupa skriflega 
fyrirspurn eða athugasemd í tölvupósti eigi síðar en á þeim degi sem gefinn er upp í útboðsyfirliti. 
Svör við fyrirspurnum verða birt með tölvupósti. 
Öll samskipti við bjóðendur á útboðstíma varðandi þetta útboð eru í höndum verkkaupa. Víki 
bjóðendur frá þessu eiga þeir á hættu að tilboði þeirra verði vísað frá 
 

1.2.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 
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. 
Útboðsgögn skv. 1.2.1 sem verktaki fékk afhent í útboðsferlinu eru hluti samnings milli verktaka 
og verkkaupa. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við 
framkvæmd verksins. 
Sé útboðsgögnum breytt á framkvæmdatíma að ósk verkkaupa eða vegna leiðréttinga sem gera 
þarf á þeim verða þau afhent verktaka en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði 
bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni 
breyttra útboðsgagna og nýrra gagna. 
 

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

 Lög um mannvirki nr. 160/2010. 
 Skipulagslög nr. 123/2010. 
 Byggingarreglugerð nr. 112/2012. 
 Reglugerð um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra nr. 271/2014. 
 Gæðakerfi samkvæmt kröfu mannvirkjastofnunar 
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
 Reglugerð um raforkuvirki. 
 Reglur um holræsagerð. 
 Heilbrigðisreglugerð. 
 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 
 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 
 Lögreglusamþykkt. 
 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
 Reglur Löggildingarstofu. 
 Reglur fjarskiptafyrirtækja varðandi strengi. 
 Samkeppnislög. 
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 Rb-leiðbeiningablöð og sérrit. 
 ÍST 30:2012 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 
Upptalning þessi er ekki tæmandi. 
 

1.2.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 
Ef við á skal bjóðandi upplýsa hvaða hluta samnings hann hyggst láta þriðja aðila framkvæma 
sem undirverktaka og skulu þær upplýsingar liggja fyrir áður en samningur er undirritaður. 
Bjóðandi skal jafnframt upplýsa verkkaupa um hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita 
samþykkis verkkaupa áður en undirverktaki hefur störf. Upplýsingar bjóðanda um undirverktaka 
skulu ekki hafa áhrif á ábyrgð bjóðanda gagnvart kaupanda. Komi tilboð til álita er kaupanda 
heimilt að krefjast þess að bjóðandi leggi einnig fram hæfisyfirlýsingu fyrir undirverktaka og síðar 
ef breyting verður varðandi undirverktaka á samningstíma. Ef útilokunarástæður eiga við um 
undirverktaka er seljanda skylt að útvega nýjan undirverktaka í hans stað. Sá undirverktaki er 
einnig háður samþykki kaupanda. 
Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum verksamningi. Kaupanda er heimilt að 
greiða van goldnar launagreiðslur beint til undirverktaka á kostnað aðalverktaka standi hann ekki 
í skilum með launatengdar greiðslur. Kaupanda er heimilt á samningstíma að fara á starfsstöð 
seljanda og fá upplýsingar um starfsmenn og launagreiðslur til þeirra. Seljandi skal gera 
undirverktaka grein fyrir þessari samningsskyldu. 
 

1.2.6 Tungumál 
Allir lykilstarfsmenn verktaka, skulu hafa gott vald á íslensku, bæði talmáli og rituðu máli, þannig 
að samskipti og skilningur milli aðila sé ótvíræður. Í þessu felst að fundir fara fram á íslensku og 
öll gögn verða á íslensku. 
Tilboðum í útboði þessu sem og umbeðnum fylgigögnum skal skilað á íslensku. 
 

1.2.7 Lykilstarfsmenn 
Gerð er í útboði þessu krafa um að bjóðendur tilnefni í tilboði sínu lykilstarfsmenn. Ekki er heimilt 
að skipta um þá lykilstarfsmenn sem teknir eru til mats í útboðinu nema sýnt sé fram á að nýr 
lykilstarfsmaður uppfylli hæfisskilyrði þau sem mælt er fyrir um í útboðslýsingunni og eiga við um 
þann starfsmann. Nýr lykilstarfsmaður er alltaf háður samþykki verkkaupa. Telji verkkaupi að nýr 
lykilsstarfsmaður uppfylli ekki þau hæfisskilyrði sem mælt er fyrir um í útboðslýsingu telst tilboð 
bjóðanda ógilt. 
Lykilstarfsmenn verktaka eru verkefnisstjóri, verkstjórar og iðnmeistarar. 
Allir lykilstarfsmenn skulu hafa heimild ráðherra til að bera starfsheiti sitt ef um lögverndað 
starfsheiti er að ræða. Iðnmeistarar verktaka skulu hafa starfsleyfi Mannvirkjastofnunar. 
 

1.2.8 Persónuvernd 
Þar sem einhver þeirra gagna sem óskað er eftir frá bjóðendum kunna að innihalda 
persónuupplýsingar skal það tekið fram að fyllsta öryggis verður gætt við meðhöndlun og geymslu 
þeirra gagna. Enginn óviðkomandi mun hafa aðgang að þeim gögnum er innihalda 
persónuupplýsingar og þær geymdar á tryggum stað hjá verkkaupa. Gögnin verða ekki afhent 
þriðja aðila né verða þau flutt út fyrir EES svæðið. 
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Verkkaupi telur sig hafa gert viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi þeirra upplýsinga/gagna 
sem verkkaupi fær aðgang að/afrit af og meðhöndlar þau gögn í samræmi við gildandi lög um 
persónuvernd hverju sinni. 
Hinn skráði á rétt á að fara fram á það við verkkaupa að fá aðgang að persónuupplýsingum, láta 
leiðrétta þær, takmarka vinnslu þeirra hvað hinn skráða varðar eða til að andmæla vinnslu. 
 

1.3 Tilboð 

1.3.1 Framsetning tilboðs 
Tilboð skulu sett fram skv. meðfylgjandi tilboðseyðublöðum í Tilboðshefti, sjá kafla 4. 
Heildartilboðsfjárhæð skal færa inn í þar til gerðan reit á tilboðsblaði. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að vísa frá þeim tilboðum sem ekki eru sett fram samkvæmt 
tilboðseyðublöðum. 
 

1.3.2 Skil tilboða og opnun 
Tilboðum skal skilað rafrænt á skallarnir@skallarnir.is  
Nöfn þeirra sem sendu inn tilboð og tilboðsupphæðir verða tilkynnt á heimasíðu Skallanna 
www.skallarnir.is eftir opnun. 
 

1.3.3 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
 

1.3.4 Fylgigögn með tilboði 

1.3.4.1 Almennar hæfnikröfur 

Hæfi bjóðanda verður metin út frá þeim gögnum sem þeir skila með tilboði sínu. Bjóðendur skulu 
skila inn fylgigögnum samkvæmt meðfylgjandi upptalningu. 
Gerð er krafa um að bjóðandi tilnefni lykilstarfsmenn til stýringar verksins á verkstað. Allir 
lykilstarfsmenn skulu hafa heimild ráðherra til að bera starfsheiti sitt ef um lögverndað starfsheiti 
er að ræða. Lykilstarfsmenn skulu hafa komið að a.m.k. einu sambærilegu verkefni á síðustu fimm 
árum. Með sambærilegu verki er átt við tilboðsverk svipuðu að umfangi og flækjustigi, unnið á 
síðastliðnum fimm árum, þar sem upphæð samnings var a.m.k. sú sama og í þetta verk. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að óska eftir frekari upplýsingum á síðari stigum til sönnunar á því að 
ekki séu fyrir hendi ástæður til útilokunar. 

1.3.4.2 Almennar upplýsingar um fyrirtæki 

Bjóðandi skal skila með tilboði sínu upplýsingum um fyrirhugað samstarf fyrirtækja sem að 
tilboðinu standa séu þau fleiri en eitt. Þar skulu koma fram allar almennar upplýsingar um hvert 
fyrirtæki sem að tilboðinu standa. 

1.3.4.3 Fjárhagsstaða bjóðanda 

Fjárhagsstaða þátttakanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar 
gagnvart kaupanda. Umsækjendur verða útilokaðir frá frekari þátttöku ef þeir uppfylla ekki 
eftirfarandi lágmarkskröfur: 

 Ársreikningur fyrirtækis skal sýna jákvætt eigið fé síðustu tvö ár. 
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 Verktaki skal leggja fram ársreikninga, undirritaða af endurskoðanda, fyrir árin 2016 og 
2017 áður en samningur er undirritaður. 

 Ef fyrirtæki byggir á getu annars aðila að öllu leyti eða að hluta skal hæfislýsing bjóðanda 
einnig innihalda viðeigandi upplýsingar um þann aðila. 

 Þrátt fyrir skilyrði um jákvætt eigið fé bjóðanda er verkkaupa heimilt að gera 
undantekningu, enda liggi staðfesting þess í formi árshlutareiknings eða yfirlýsingu löggilds 
endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, að eigið fé þátttakandans 
sé jákvætt. 

1.3.4.4 Gæðastjórnunarkerfi 

Bjóðandi skal vinna eftir gæðastjórnunarkerfi. Skila skal inn stuttri greinargerð um gæðakerfið sem 
unnið verður eftir, hvaða aðili er ábyrgur fyrir gæðastjórnunarkerfinu og hvernig gæðaeftirliti er 
háttað. Ef ekkert gæðakerfi er fyrir hendi er bjóðandi metinn óhæfur. 

1.3.4.5 Sambærileg verkefni verktaka 

Tæknileg og fagleg geta fyrirtækis skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar sínar 
gagnvart kaupanda. Fyrirtæki er heimilt að byggja á fjárhagslegri, tæknilegri og faglegri getu 
annarra aðila óháð lagalegum tengslum við þá. 
Bjóðandi skal gera grein fyrir þremur til fimm sambærilegum verkefnum, að eðli og umfangi, sbr. 
gr. 1.3.4.1, sem verktaki hefur unnið á sl. 5 árum, mælt frá upphafsdegi framkvæmda. 

1.3.4.6 Verkefnisstjóri 

Gerð er krafa um að bjóðandi skipi verkefnisstjóra til að stýra verkframkvæmdinni. Verkefnisstjóri 
skal hafa menntun á háskólastigi. Hann skal hafa reynslu í mannvirkjagerð og af verkefnastjórnun, 
þar af minnst 5 ára samanlagða reynslu á síðustu 15 árum af verkefnastjórnun byggingarverkefna. 
Verkefnastjóri verður tengiliður ráðgjafahóps við verkkaupa og skal halda utan um og hafa góða 
yfirsýn yfir verkefnið allan verktímann. Greitt er fyrir störf verkefnisstjóra í lið 2.1.1.2 í tilboðsskrá 
samkvæmt framvindu verksins. Sjá lið 4.1  

1.3.5 Útilokunarástæður bjóðanda 
Þátttakandi eða bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin afbrot 
skal útilokaður frá þátttöku í útboði: 
 

a. þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum, 
b. spillingu, 
c. sviksemi, 
d. hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi, 
e. peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, 
f. barnaþrælkun eða annars konar mansal. 

 
Skylda til að útiloka þátttakanda eða bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið 
sakfelldur með endanlegum dómi fyrir brot skv. 1. mgr.(a.-f.), er í stjórn, framkvæmdastjórn eða 
eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í 
því. Bjóðandi verður útilokaður frá þátttöku í útboði hafi hann brotið gegn skyldum um greiðslu 
opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda. 
Auk þess áskilur kaupandi sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í útboði ef aðrar ástæður til 
útilokunar eiga við um hann. Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla hvenær sem er eftir frekari 
gögnum. Verði þess óskað skal bjóðandi vera við því búinn að leggja fram sönnun um að 
ofangreind atriði eigi ekki við um hann. Vottorð þar til bærra stjórnvalda teljast fullnægjandi 
sönnunargögn. 
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1.3.6 Gerð og frágangur tilboðs 

1.3.6.1 Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsblaðs, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 
óútfyllta liði tilboðsblaðs sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. 
gr. 2.4.4 í ÍST 30:2012. Form tilboðsblaðs er með útboðslýsingu þessari. Einingarverð á 
tilboðsblaði skulu vera í heilum krónum. 
Í hverjum einstökum lið á tilboðsblaði skal 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 efnisleyfa o.s.frv., nema 
annað sé tekið fram. 
Öll einingarverð á tilboðsblaði skulu vera með virðisaukaskatti. 
Heildartilboðsfjárhæð verður lesin upp á opnunarfundi en einingarverð á tilboðsblaði eru 
trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. Þetta hefur ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja 
fram upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga. 

1.3.6.2 Trúnaðarskylda 

Verkkaupa er óheimilt skv. lögum að láta af hendi viðkvæmar upplýsingar sem fyrirtæki/bjóðandi 
hefur lagt fram sem trúnaðarupplýsingar. Til slíkra upplýsinga teljast upplýsingar um rekstur, 
sértækar tæknilausnir, einingarverð, fjárhagsmálefni og viðskipti og aðrar þær upplýsingar sem 
skaðað geta hagsmuni fyrirtækisins ef aðgangur er veittur að þeim. Kaupanda er heimilt að krefjast 
þess að fyrirtæki gæti trúnaðar um mikilvægar upplýsingar sem veittar eru meðan á útboðsferli 
stendur. 
Bjóðandi skal auðkenna sérstaklega þá kafla tilboðs sem afhentir eru sem trúnaðarmál. Þetta 
hefur ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja fram upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga. 
Trúnaðarskyldan víkur ef önnur ákvæði laganna kveða á um að skylt sé að afhenda gögn, t.d. 
skylda til að birta opinberlega tilkynningu um gerð samnings á Evrópska efnahagssvæðinu og 
upplýsa þátttakendur og bjóðendur um tiltekin atriði sem og skylda til að veita kærunefnd 
útboðsmála upplýsingar. 

1.3.7 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 
Óheimilt er að gera samning í kjölfar ákvörðunar um val tilboðs fyrr en að liðnum 5 daga biðtíma. 
Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð eru opnuð. 
Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

1.3.8 Opnun tilboða 
Tilboði skal skila rafrænt eða á pappír. Tilboð skulu sett fram í samræmi við skilmála útboðs. 
Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur 
afhending ekki tekist. 
Athygli er vakin á að rafræn heiti skjala mega ekki innihalda sértákn, svo sem % & ? o.s.frv. Ef 
ósamræmi eða reiknivillur eru í tilboði, er verkkaupa heimilt að miða við það einingarverð sem 
fram kemur á tilboðsblöðum ef villa er augljós og leiðrétting raskar ekki jafnræði bjóðenda. 
Bjóðandi skal í tilboði tilgreina skýrt og greinilega hvaða lögaðili/lögpersóna er bjóðandi og þar 
með ábyrgur fyrir tilboðinu gagnvart kaupanda. Í tilboði skal einnig koma fram hvaða aðili innan 
fyrirtækisins beri ábyrgð á samskiptum vegna tilboðsins. Tilboð skal vera undirritað og dagsett af 
aðila innan fyrirtækisins sem hefur skv. lögum og skipulagi fyrirtækisins heimild til að skuldbinda 
það. 
Sé tilboð lagt fram í umboði annars aðila skal bjóðandi skila inn sérstöku formi þar að lútandi. 
Tilboð telst vera skuldbindandi þegar því hefur verið skilað. 
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1.3.8.1 Meðferð og mat á tilboðum 

Forsendum fyrir mati tilboða er lýst hér að neðan. 
Sá bjóðandi verður fyrir valinu sem býður lægsta verðið. Einungis tilboð sem uppfylla almennar 
hæfiskröfur sbr. gr. 1.3.4 verða tekin til greina. 
Niðurstöður útboðsins verða birtar á heimasíðu verkkaupa www.skallarnir.is að lokinni opnun. 

1.3.8.2 Verðtilboð 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30:2012 og gildir að lægsta gilda tilboði verður valið. 
Allur kostnaður bjóðanda/verktaka vegna verksins hverju nafni sem hann nefnist skal innifalinn í 
tilboðsverðum. Tilboðsverð skal meðal annars innifela; fullbúið húsnæði að utan sem innan með 
öllum föstum innréttingum, tækjum og kerfum, fullbúin lóð, opinber gjöld (tengd rekstri verktaka), 
hönnunar-, fjármögnunar-, rekstrar-, og áhættukostnað, hagnað, tryggingar og fl. 
Allt efni, alla vinnu, vinnupalla, bráðabirgðaráðstafanir, áhöld, sérhæfðan búnað, vélar, 
öryggisvörslu, orku, allan kostnaður við rekstur aðstöðu, bíla, síma, flutninga o.s.frv., skatta og 
skyldur (þar með talið virðisaukaskatt) hverju nafni sem nefnast, og nauðsynlegt er til að 
framkvæma og ljúka verkinu að fullu og öllu, skal vera innifalið í tilboðinu, nema það sem kann að 
vera sérstaklega undanskilið í útboðsgögnum. Einnig lög- og samningsbundin gjöld er hljótast af 
því að hafa starfsmenn í vinnu og selja efni. 
Þar til búið er að gera endanlegan samning er kaupanda heimilt að hætta við útboðið á grundvelli 
málefnalegra ástæðna. Ástæður geta t.d. verið að engin gild tilboð bárust, tilboð eru óaðgengileg 
vegna þess að þau eru yfir kostnaðaráætlun eða fjárheimildum kaupanda . 

1.3.8.3 Almennir fyrirvarar 

Útboðs- og samningsgögn þessi gilda varðandi kaupin og upplýsingar sem kaupandi hefur veitt 
varðandi fyrirhugaðan samning, áður en útboð var auglýst, hafa enga þýðingu. Seljendur geta ekki 
byggt rétt á þeim gagnvart kaupanda. 

1.3.9 Meðferð og mat á tilboðum 
Sé ekki gert ráð fyrir formlegri undirritun samnings, telst bindandi samningur kominn á eftir að 
kaupandi hefur sent út tilkynningu um samþykki/töku tilboðs. Kaupandi getur hætt við kaup uns 
bindandi samningur hefur verið gerður. Ástæður geta m.a. verið að þarfir kaupanda hafa breyst, 
ný tækni kallar á aðrar lausnir en útboðsgögn gera ráð fyrir eða ófyrirsjáanleg útgjöld kaupanda 
gera honum ókleift að framkvæma kaupin. 
Komi í ljós skömmu fyrir lok tilboðsfrests, að gera þarf stórvægilegar breytingar á útboðsgögnum, 
áskilur kaupandi sér rétt til að hætta við útboð bótalaust og auglýsa útboðið að nýju. Kaupandi 
mun hafna öllum tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun en áskilur sér þó rétt til að taka tilboðum 
sem eru yfir kostnaðaráætlun að því gefnu að honum takist að útvega fjármagn sem upp á vantar. 
Kaupandi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum frá bjóðanda sem hefur gerst sekur um mútur, 
ólögmætt samráð eða brot gegn samkeppnislögum. Komi í ljós að seljandi hefur hlotið samning 
vegna slíkra brota, áskilur kaupandi sér rétt til skaðabóta og bendir auk þess á ákvæði 
samkeppnislaga og hegningarlaga varðandi sektir og önnur viðurlög fyrir slík brot. 
Kaupandi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum frá bjóðanda þegar verulegir eða viðvarandi 
annmarkar hafa verið á framkvæmd fyrirtækis hans sem hafa leitt til riftunar á samningi, kröfu um 
skaðabætur eða annarra svipaðra viðurlaga. 
Komi í ljós að seljandi hefur boðið of lágt og getur ekki framkvæmt samning fyrir tilboðsfjárhæð og 
kaupandi þarf að leggja fram meira fé vegna samningsins, mun fara fram rannsókn á því hver ber 
ábyrgðina og hverju það sætti. Komi í ljós að um brot á lögum er að ræða verður viðeigandi 
yfirvöldum gert viðvart. 
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1.4 Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur 

1.4.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju sinni: 

Byggingarleyfisgjald. 
Gatnagerðargjald. 
Holræsagjald. 
Heimtaugargjald rafveitu. 
Heimæðargjald hitaveitu. 
Heimæðargjald vatnsveitu. 
Mælingargjald. 
Skipulagsgjald. 
Brunabótamatsgjald. 
Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30:2012. 
Kostnað við eftirlit. 
Stjórnunarkostnað verkkaupa. 
Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 

1.4.2 Framlag verkkaupa 
Verkkaupi leggur ekki til rafmagn né vatn og ber engan annan kostnað af bráðabirgðaleiðslum 
vegna vatns, skólps og rafmagns. Verkkaupi leggur hvorki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

1.4.3 Breytingar á verkinu – aukaverk – viðbótarverk 
 
Bjóðandi skal í kafla 4.8 í tilboðshefti gefa upplýsingar um einingarverð útseldrar vinnu 
 
Orðskýringar: 
 
Viðbótarverk: er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30:2012. 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, 
t.d. 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 
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. 
 
Aukaverk: er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30:2012. Aukaverk koma til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu. Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk 
sem framkvæma þarf til þess að hægt sé að ljúka við verksamning en ekki er gert ráð fyrir í 
útboðsgögnum að greitt sé fyrir. 
 
Komi til aukaverka eða viðbótarverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30:2012, 
kafla 3.6. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu, skal nota 
taxta, sem verktaki býður í tilboði sínu sjá kafla 4.8 í tilboðshefti. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar 
og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við hvern 
unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað, svo sem allar samnings- og lögbundnar 
greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra 
handverkfæra o.s.frv. Ekki verða greiddar verðbætur á tímagjald fyrir aukaverk. Þessir liðir verða 



   
    
   Tækni- og verkfræðideild 

 

 

19 Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 
SE-BI LOK 1006 

teknir með í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu 
nema um það verði samið vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 
 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um að 
láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 15%. 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. 
 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 
Verkkaupi leggur til eyðublöð fyrir aukaverk og viðbótarverk. 

1.4.4 Frestir - Tafabætur (dagsektir) 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu í samræmi við áfangaskiptingu á tilskildum tíma samkvæmt grein 
1.1.6 Framkvæmdatími, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa tafabætur fyrir hvern 
almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram eins og getið 
er um í kafla 1.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit. Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests 
þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti 
framlengingarinnar, sbr. kafla 5.2 í ÍST 30:2012. 
Tafabætur miðast við skiladag hvers áfanga fyrir sig og skulu vera 1% af tilboðsfjárhæð / 
almanaksdag og er þá miðað við sundurliðað tilboð eftir áföngum. 
Verkkaupi getur óháð ákvæðum févíta ákveðið einhliða að segja upp samning, stefni 
verkframkvæmd í tafir. 

1.4.5 Greiðslur og reikningsskil 
Greiðslur eru inntar af hendi til verktaka eftir framvindu verksins með hliðsjón af framlagðri verk- 
og greiðsluáætlun. 
Reikningar skulu lagðir fram mánaðarlega, 1. hvers mánaðar eða fyrsta virkan dag þar á eftir. Áður 
en reikningur er gerður skal haft samband við umsjónarmann verkkaupa um mat greiðsluhlutfalls 
til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. 
Verkkaupi greiðir þó ekki meira en 95% af samningsupphæðinni, meðan á framkvæmdum stendur. 
Þau 5% sem eftir standa verða greidd tveimur mánuðum eftir að lokaúttekt hefur farið fram 
athugasemdalaust. 
Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent tilskilda 
verktryggingu sbr. 1.5.6 

1.4.6 Verðlagsgrundvöllur 
Tilboðsfjárhæð verðbætist ekki 
 

1.5 Ábyrgðir – Tryggingar - Ágreiningsmál 

1.5.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 
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 30:2012 kafla 3.9 aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. 
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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. 

1.5.2 Starfsréttindi 
Verktaki sem nýtir starfsmannaleigu skal geta sýnt fram á að hún hafi veri tilkynnt til 
Vinnumálastofnunar og hafi starfsleyfi á Íslandi. Verktaki sem fyrirhugar að ráða útlending sem er 
ríkisborgari frá ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, EFTA-ríkis eða Færeyja skal sækja um og 
vera búinn að fá útgefið atvinnuleyfi áður en útlendingur hefur störf. 

1.5.3 Starfskjör 
Seljandi skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn hans, undirverktaka/starfsmannaleiga 
sem koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur 
réttindi, í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Ofangreint skal 
eiga við óháð lengd starfstíma starfsmanns. Seljandi skal uppfylla skyldur sínar sem 
notendafyrirtæki skv. lögum um starfsmannaleigur ef þjónusta slíkra fyrirtækja er notuð og ábyrgist 
gagnvart kaupanda, að starfsmenn á vegum starfsmannaleiga njóti réttinda skv. íslenskum lögum 
og kjarasamningum. 
Fari vinna fram utan Íslands, þá skulu laun vera í samræmi við kjarasamninga og lögbundin kjör í 
því landi eða í samræmi við kröfur Alþjóða Vinnumálastofnunarinnar (ILO). 
Hvenær sem er á samningstíma skal seljandi geta sýnt viðkomandi stéttarfélagið og/eða 
Vinnueftirliti ríkisins fram á að öll réttindi og skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Seljandi skal 
framvísa gögnum sem sýna viðkomandi stéttarfélagi og/eða Vinnueftirliti ríkisins fram á að 
ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem gagna er óskað. 
Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða seljandi getur ekki sýnt fram á að ofangreind réttindi 
eða skyldur séu uppfylltar að mati kaupanda, er kaupanda heimilt að innheimta dagsektir úr hendi 
seljanda að fjárhæð allt að [kr. 25.000] án VSK á dag fyrir hvern starfsmann þar sem réttindi eru 
brotin á, eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki afhent innan tilgreinds tímafrests. Dagsektir skulu 
greiðast þar til bætt hefur verið úr. Nái heildarfjárhæð dagsekta 10 % af samningsfjárhæð er 
kaupanda heimilt að rifta samningi. Sé gögnum ekki skilað inna 4 vikna, er kaupanda heimilt að 
líta svo á að um verulegar vanefndir að ræða og heimilt að rifta samning. 
Kaupandi áskilur sér jafnframt rétt halda eftir samningsgreiðslum til að greiða vangoldnar 
launagreiðslur eða samningsgreiðslur beint til starfsmanna undirverktaka/starfsmannaleiga á 
kostnað seljanda, verði vanefndir gagnvart þeim. Kaupanda er heimilt á samningstíma að fara á 
starfsstöð seljanda/undirverktaka í samráði við viðeigandi stéttarfélag og Vinnueftirlit ríkisins og fá 
upplýsingar um starfsmenn og launagreiðslur til þeirra. Seljandi skal gera undirverktaka grein fyrir 
þessari samningsskyldu. 
Kaupanda er heimilt vegna dagsekta eða vangoldinna launa að halda eftir greiðslum eða ganga 
á verktryggingu sé um hana að ræða og áskilur sér rétt til að ráðstafa greiðslum til 
þolanda/starfsmanns í samráði við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á. 
Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi ábyrgðar/verktryggingar geri skilmálar 
samnings kröfu um slíka tryggingu. 
Sé seljandi staðsettur erlendis, skal framangreint eiga við að svo miklu leyti sem heimilt er 
samkvæmt lögum heimalandsins. Réttindi starfsfólks skulu að lágmarki uppfylla kröfur Alþjóða 
Vinnumálastofnunarinnar (ILO).Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
ábyrgðar/verktryggingar sé um hana að ræða. 
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1.5.4 Endurskoðunarákvæði 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að gera breytingar samningi á samningstímanum að því marki sem 
heimilt er. Breytingar geta bæði verið skv. samkomulagi við verktaka eða aðra aðila ef um 
vanefndir verktaka er að ræða og nauðsynlegt er að semja við annan aðila um að uppfylla 
samningsskyldur. Sjá einnig kafla um starfskjör, verð og verðbreytingar og framsal á réttindum og 
skyldum. 
Ef lagabreytingar eða tækninýjungar kalla á breytingar á umsaminni vöru, þjónustu eða 
verkframkvæmd, er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samningi. Sama máli gegnir ef 
ófyrirséðir tæknilegir örðugleikar hafa komið upp við starfrækslu eða viðhald. 

1.5.5 Umhverfisvernd og félagsleg réttindi 
Vara, þjónusta og verkframkvæmd sem verktaki lætur í té skal uppfylla kröfur íslenskra laga og 
tilskipana Evrópusambandsins á sviði umhverfisverndar og félagslegra réttinda. 

1.5.6 Verktrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 
þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu sem gefin er út af 
banka. Að öðru leyti fer með verktryggingu skv. kafla 3.5 í ÍST 30:2012. Form verktryggingar er 
fylgiskjal með útboðslýsingu þessari. 
Verktrygging skal miðast við 10% af samningsupphæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar 
þá í 4% af samningsupphæð. 
Óheimilt er að lækka eða fella niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi frá 
verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

1.5.7 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. 
Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, 
án sérstaks leyfi verkkaupa. 

1.5.8 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 
það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði 
sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast í kafla 3.6 í ÍST 
30:2012. 

1.5.9 Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi 
að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012. Rísi 
ágreiningur um mál þetta skal því skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
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1.6 Vinnustaður 

1.6.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verkkaupi mun afhenda svæðið í því ástandi sem það nú er. Verktaki fær úthlutað ákveðnu svæði, 
þar sem hann getur haft vinnuskúra og efnislager. Verktaki skal girða af vinnusvæðið. Að verki 
loknu skal hann skilja þannig við svæðið að það sé hvergi í lakara ásigkomulagi en þegar hann 
tók við því. 
Verktaki og menn hans skulu ganga snyrtilega um vinnusvæðið og haga vinnu sinni þannig að 
ekki verði um neina óþarfa röskun gagnvart nærliggjandi umferð eða nágrönnum. Öll vinna 
verktaka nálægt lóðarmörkum skal framkvæmd þannig, að ekki verði skemmdir á aðliggjandi 
lóðum eða mannvirkjum. Verði einhverjar skemmdir á framangreindu eða öðru af hálfu verktaka, 
skal hann koma því í samt lag aftur á sinn kostnað. 

1.6.2 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
Verkkaupi leggur til rafmagn og vatn til verksins en verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, 
vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós og annað sem til þarf við framkvæmdirnar. Rafmagn 
miðast við venjulegt tengi, án 3ja fasa eða breytingar á núverandi rafmagnstöflu. 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 
lokatenging hefur farið fram. 

1.6.3 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 lóð sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum 
verkkaupa þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til 
kafla 4.2 í ÍST 30:2012. 
Öll vinna verktaka nálægt lóðarmörkum skal framkvæmd þannig, að ekki verði skemmdir á 
aðliggjandi lóðum eða mannvirkjum. Verði einhverjar skemmdir á framangreindu eða öðru af hálfu 
verktaka, skal hann koma því í samt lag aftur á sinn kostnað. 

1.6.4 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 verkkaupa um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja 
fyrir verkkaupa tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar 
við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, 
sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 
sem viðhlítandi teljast að dómi verkkaupa og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og 
leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 
Tryggja skal að aðgengi slökkviliðs sé fullnægjandi að öllum mannvirkjum og nýbyggingu allan 
verktíma verksins 
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 
547/1996) sem tók 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. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt 
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samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins 
hverju sinni. 

1.7 Frágangur og gæði verks 

1.7.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum verkfundum með 
fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu gerðar skriflega og 
samþykktar af báðum aðilum. Fundargerðir skal senda fundarmönnum innan tveggja daga frá 
síðasta fundi. 

1.7.2 Iðnmeistarar 
Iðnmeistarar verktaka skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 
verksamningi, þegar og ef þess er óskað af verkkaupa. 
Allur umsjónarkostnaður verktaka vegna vinnu einstakra iðnmeistara skal vera innifalinn í tilboði 
verktaka. Iðnmeistarar skulu hafa vottað gæðakerfi skv. kröfu Mannvirkjastofnunar. 

1.7.3 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 
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. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Verkkaupi getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært. 

1.7.4 Efnisval og vinnuaðferðir 
Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á framkvæmdatíma 
er verktaka heimilt, að höfðu samráði við verkkaupa, að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun 
en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. 
grein 4.3.4 í ÍST 30:2012. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 
gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 
kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð 
samþykki eða synjun verkkaupa. 

1.7.5 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Öll endanleg mál skal taka á staðnum. 
Ef verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

1.7.6 Sýnishorn og prófanir 
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn og prófanir af efni eins og verkkaupi telur þörf á. Leggja 
skal fram sýnishorn og prófanir það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig skal 
hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 
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1.7.7 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og önnur 
yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá viðkomandi 
byggingarfulltrúa. 

1.7.8 Úttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30:2012. 
 
Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. Þegar það er gert 
eiga verktaki og verkkaupi 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. Við úttekt yfirfara fulltrúar 
verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. Telji verkkaupi 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. Verkinu telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum fullnægt: 
 

 Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn. 
 Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 
 Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um, hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð er 
gefin á hafi verið skilað. 

 Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
 Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við 

teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo sem um legu lagna o.fl.). 

Hafi atriði hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi gefa út án tafar 
vottorð um úttekt, úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og 
hefst þar með ábyrgðartími verksins. 
Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af 
fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt 
þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting verkkaupa er fengin fyrir að 
hann hafi lokið viðkomandi verki. 
 
Um dulda galla eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 
Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt verkið, en 
almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 4.4.11 og kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 
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2. Verklýsingar 

2.1 Aðstaða og Jarðvinna 

2.1.1 Aðstaða 

Almennt 

Verktaki tekur við vinnusvæði í því ástandi sem það er við undirritun verksamnings. 
 
Verktaki skal haga verkum sínum á þann hátt að það trufli sem minnst þá starfsemi sem fer fram 
í nánasta nágrenni framkvæmdarinnar. Öll vinnutæki og verkfæri skulu vera þannig gerð að hávaði 
frá þeim sé í lágmarki. Við verkþætti sem eru háværir, s.s. fleygun klappar, brot á steypu o.þ.h. 
skal haft samráð við verkkaupa, þannig að hægt sé að tryggja að slík vinna hafi sem minnst áhrif 
á umhverfið. Bent er sérstaklega á að unnið er inni í grónu íbúðahverfi  og því nauðsynlegt að 
haga störfum þannig að sem minnst truflun verði fyrir nágranna. 
Staðsetning lóðar kemur fram á afstöðumynd arkitekts. Athafnasvæði verktaka afmarkast á 
byggingarstað í samráði við verkkaupa. 
Verktaki skal kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en hann gerir tilboð í verkið. Verktaki skal 
jafnframt kynna sér legu lagna í lóð hjá viðeigandi veitustofnunum áður en gröftur hefst. 
Upplýsingar um legu jarðstrengja fást hjá Orkuveitu Reykjavíkur og hjá Mílu ehf. Bjóðandi skal 
hafa í huga, að núverandi lagnir ef einhverjar eru á svæðinu eru á hans ábyrgð á verktímanum. 
Verktaki skal annast allar mælingar sem til þarf til að skila verkinu. Verktaki skal koma sér upp 
aðstöðu á vinnustað og gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir. 
 

2.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaki skal leggja til alla þá aðstöðu er Vinnueftirlitið og lög og reglugerðir mæla fyrir um. Verktaki 
skal einnig leggja til allt rafmagn, heitt og kalt vatn, bráðabirgðalagnir, varnir gegn vatnságangi og 
annað er hann telur sig þurfa. Tengistútar fyrir fráveitu og heitt og kalt vatn eru við suður horn 
lóðar. Verktaki skal sjá sér sjálfur fyrir rafmagnsheimtaug á meðan byggingu hússins stendur 
ásamt bráðabirgðalögnum og ljósabúnaði og standa straum af rekstri þess. Í verklok skal verktaki 
fjarlægja alla aðstöðu sína og búnað af verkstað og hreinsa allt rusl af svæðinu. 
Verktaki skal bera allan kostnað af rekstri vinnusvæðisins á verktímanum þ.m.t. hreinsun, þrif 
húsnæðis og vinnusvæðis sem hann fær til ráðstöfunar utanhúss. Verktaki skal sjá sér fyrir öllu 
vinnurafmagni þ.m.t. vinnuheimtaug og greiða allan kostnað við vinnurafmagn meðan á verkinu 
stendur. Allar vinnuraflagnir á byggingarstað skulu vera í samræmi við reglugerðir og ætlaðar til 
að þola þá meðferð sem vænta má á byggingarstað. Til snertispennuvarna skal nota 
lekastraumsrofa með 0,03A lekastraum. 
Þurfi verktaki tíma- og/eða staðbundið sérstaka upphitun vegna vinnu sinnar skal hann sjálfur 
leggja sér til þess tæki og sjá um og viðhalda. Þá skal verktaki sjá um að girðing sem sett verður 
upp sem og hlið að vinnusvæði sé alltaf í lagi og vel við haldið á verktímanum. Verktaki skal kynna 
sér vandlega legu lagna og sýna aðgæslu varðandi þær við vinnu sína. Verktaki skal leggja til og 
kosta öll áhöld, steypumót, byggingakrana, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir og verkfæri sem til 
þarf við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum og efni. Verktaki kostar alla þá 
aðstöðu sem hann kýs sér eða þarf til að uppfylla ákvæði útboðsgagna eða fyrirmæli stjórnvalda. 
Öll aðstaða skal standast kröfur heilbrigðisyfirvalda og Vinnueftirlits 
Verkbú skal að öllu leyti samrýmast viðeigandi gildandi íslenskum reglugerðum, samþykktum og 
samningum. Verktaki skal merkja vinnusvæðið í samráði við verkkaupa með viðeigandi áletrunum. 
Sjá einnig ÍST-30, kafla 4.2.Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 
verkkaupa þar að lútandi. Allt rusl skal flokkað og síðan fjarlægt jafnóðum af byggingarstað. 
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Vinnuskálar og annar búnaður verktaka skal fjarlægður í verklok. Verktaki skal fjarlægja allt rusl 
af svæðinu í verklok og hreinsa allt vinnusvæðið og það rusl sem rekja má til vinnu verktaka. 
 
Magntölur – einingaverð 
Greitt er heildarverð fyrir aðstöðu á vinnusvæði og rekstur þess. Einingaverð skulu innifela allan kostnað við aðstöðu 
og rekstur vinnusvæðisins þ.m.t. lagnir veitustofnana, bráðabirgðaræsi (allar vatnaveitingar) girðingu, vinnu- og 
áhaldaskúra, flutning skúranna ásamt fyllingu og jöfnun undir þá svo og rafmagn, heitt og kalt vatn og 
bráðabirgðaheimtaugagjöld. 
Ekki verður greidd hærri upphæð fyrir þetta en nemur 10% af heildarfjárhæð tilboðs. Greidd eru 30% þegar aðstöðu 
verktaka hefur verið komið fyrir, 50% greiðast eftir framvindu verks og 20% verða greidd þegar búið er að ganga frá 
vinnusvæði í verklok, að lokinni lokaúttekt. 
 

2.1.1.2 Verkefnisstjórn 

Við framkvæmdina skal verktaki leggja til hæfan verkefnisstjóra og hæfa iðnmeistara sbr. kafla 
1.7.2 sem skulu starfa samkvæmt núgildandi byggingarreglugerð og lögum um mannvirki. 
 
Magntölur – einingaverð 
Greitt er heildarverð fyrir starf verkefnisstjóra. Greitt er eftir framvindu verksins. 
 

2.1.1.3 Girðingar 

Verktaki skal girða af vinnusvæðið til að hindra umgengni óviðkomandi. Girðingin skal vera traust 
og örugg til þeirra nota sem hún er ætluð. Ætli verktaki sér að nota leigugrindur skal tryggja að 
þær séu festar að neðan með þar til gerðum samsetningarsteinum. Grindur festist tryggilega 
saman að ofan verðu með stálklemmum. Á verktíma skal girðingin stöguð og fergd á tryggan hátt 
þannig að tryggt sé að hún standi óhögguð í vetrarveðrum. Verktaka er heimilt að stinga upp á 
öðrum sambærilegum lausnum. Val á girðingu, staðsetning, frágangur og stýfingar eru háð 
samþykki verkkaupa. Girðing um vinnusvæðið sé tryggilega læst utan verktíma og skal viðhaldið 
þannig út verktímann að fyllsta öryggis sé gætt. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala girðingar er lengdarmetrar af frágenginni girðingu. Innifalið er allt efni og vinna (girðing ásamt aksturshliði) við 
uppsetningu, að staga, stífa, fergja auk viðhalds á verktíma og að fjarlægja girðingar við verklok. 
 

2.1.2 Jarðvinna 

Almennt 

Verktaki skal sjá um að jarðvegskipta fyrir húsið, fylla að sökklum og grafa fyrir lögnum. Allt efni 
sem fellur til við uppgröft skal nýta til landmótunar innan lóðar. Einnig felast allar fyllingar og 
þjöppun á lóð upp í ákveðna hæð í þessum verkþætti. 
Með rúmmáli er alltaf átt við fast rúmmál, þ.e.a.s. óhreyfðan jarðveg og þjappaða fyllingu. 
 

2.1.2.1 Gröftur fyrir undirstöðum og á lóð 

Verktaki skal kynna sér legu lagna á verkstað og tryggja að þær verði ekki fyrir hnjaski vegna 
framkvæmda á byggingartímanum. Húsið verður grundað á föstum botni (klöpp eða þéttri 
móhellu). 
Grafa skal að lágmarki 1,5 metra út fyrir byggingalínu hússins til að auðvelda aðgengi að verkinu. 
Þar fyrir utan er gert ráð fyrir fláa í hlutföllunum 1:1 frá föstum botni upp að óhreyfðu yfirborði.  
 
Magntölur – einingaverð 
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Magntala er rúmmetri [m³]. Greitt er fyrir hvern rúmmetra (í óhreyfðu landi) sem fluttur er burt. Á sama hátt er greitt fyrir 
hvern rúmmetra (í óhreyfðu landi) sem losað er tímabundið á/við lóð og síðar jafnað út í hæfilega hæð fyrir 
moldarlag/þökur. Innifalið í einingaverðum er öll vinna við gröft, flerygun, ámokstur, forfæringar á lóð og losun. 
 

2.1.2.2 Gröftur fyrir frárennslislögnum 

Verktaki skal grafa fyrir frárennslislögnum bæði innan grunns og utan. Gæta skal að því að halli 
lagna sé skv. reglum þar um og skilgreint er í teikningum. 
Allar lagnir skulu lagðar á vel þjappaðan sand sem liggur á traustu undirlagi sem ekki skolast burt. 
Allir skurðir skulu hafa fláa í hlutföllunum 1:1 frá föstum botni upp að endanlegu yfirborði. Allt 
uppgrafið efni er notað innan lóðar. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er lengdarmetri mtr. fullbúins lagnaskurðs. Greitt er fyrir hvern lengdarmetra (í óhreyfðu landi) sem losað er 
tímabundið á/við lóð og síðar jafnað út í hæfilega hæð fyrir moldarlag/þökur. Innifalið í einingaverðum er öll vinna við 
gröft, ámokstur, forfæringar á lóð og losun. 

 

2.1.2.3 Fylling að og undir undirstöður 

Fylling inn í sökkla skal vera vel þjöppuð grús eða annað viðurkennt frostfrítt malarefni. 
Fylling skal þjöppuð í heild sinni í réttum lagþykktum til að ná réttri þjöppun áður en grafið er fyrir 
grunnlögnum í fyllinguna innan sökkla. 
Gætt skal þess að lagþykktir hæfi þjöppunargetu þess tækis sem þjappað er með. Valið efni og 
verklag við þjöppun samþykkist af verkkaupa. Ekki má meira en 6% (þyngdarmál) efnisins hafa 
minni kornastærð en 0,06 mm og ekki meira en 20% efnisins minni kornastærð en 0,25 mm. Mesta 
kornastærð má ekki vera yfir 10 cm. Kornadreifing d60/d10 > 3 og  d30xd30/d10xd60 skal vera 
milli 1 og 4. Verktaki skal leggja fram niðurstöður prófanna á efninu sé óskað eftir því. 
Fyllingu undir steypta plötu skal þjappa með vélþjöppu í ca. 30-50 cm lögum (eftir stærð þjöppu) 
og væta hæfilega.  
Þjöppunin skal fullnægja E2 >120MPa, E2/E1 < 2,3 (sbr. plötupróf). Verkkaupi metur þörf fyrir 
þjöppunarpróf og/eða endurtekningu þess standist plötupróf ekki sett skilyrði. 
Við fyllingu að sökkul veggjum þar sem fyllt er beggja vegna skal þess gætt að fylla til jafns 
sitthvoru megin við sökkla. Þess skal gætt að hæðarmunur fyllingar sitt hvoru megin við sökkul 
verði ekki meiri en 50 cm. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er rúmmetri [m³] af þjappaðri fyllingu. Ákvörðun magns skal vera skv. teikningu og ofangreindri lýsingu. 
Innifalin er allur kostnaður, svo sem efni, ámokstur, akstur, þjöppun, jöfnun, þjöppunarpróf og frágangur. 
 

2.1.2.4 Fylling undir og yfir fráveitulagnir 

Fylla skal og þjappa vel undir allar fráveitulagnir og sanda með 10 cm lagi af 0-8 rörasandi. 
Sandinn skal þjappa tryggilega. Þá skal fyllt yfir lagnir með 0-8 sandi a.m.k. þykkt lagnar áður en 
þjappað er. Að lokum skal fyllt yfir með burðarhæfum púkkmulningi og/eða jarðvegi. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er lengdarmetri mtr af fullþjöppuðum lagnaskurði upp í upphaflegt óhreyft land. Ákvörðun magns skal vera 
skv. teikningu og ofangreindri lýsingu. Innifalin er allur kostnaður, svo sem efni, ámokstur, akstur, þjöppun, jöfnun, 
þjöppunarpróf og frágangur. 
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2.1.2.5 Einangrun sökkla og botnplötu 

Ofan á fullþjappaða fyllingu undir botnplötuna og innan á alla sökkulútveggi skal koma fyrir 100 
mm polystyren einangrun. Rúmþyngd einangrunar skal vera a.m.k. 24 kg/m³. Einangrunin skal 
lögð á 100 mm afréttingarlag úr sandi. Verktaki skal leggja fram upplýsingar um einangrunina sem 
hann hyggst nota og fá samþykki verkkaupa fyrir henni. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m2 og miðast við nettóflatarmál gólfs. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og vinna við einangrun 
 

2.2 Burðarvirki 

2.2.1 Steypumót 

Almennt 

Þessum kafla tilheyrir öll steypuvinna, smíði og uppsetning á mótum fyrir undirstöður, veggi og 
plötur. Uppdráttum arkitekta og verkfræðinga skal fylgt til hins ítrasta.  
Öll mót og mótasmíði skal uppfylla kröfur ÍST EN 13670:2009 með þeim breytingum og viðbótum, 
sem getið er í þessari verklýsingu. Við uppslátt skal nota teikningar arkitekta og verkfræðinga eins 
og nánar verður yfirfarið með verktaka í upphafi framkvæmda. Óheimilt er að mæla upp 
afteikningum. 
Hafa ber í huga að ýmsa þætti þarf að taka tillit til við mótasmíði sem ekki er sérstaklega lýst í 
þessum kafla. Dæmi um þetta eru verkpallar, en þeir eru hluti af mótasmíðinni og skal innifalinn 
kostnaður vegna þeirra vera í einingaverðum mótasmíðinnar sé þeirra ekki sérstaklega getið 
annars staðar. Alla steypu skal titra. 
 
Nákvæmniskröfur 
 
Mótasmíði skal hagað þannig að frávik frá uppgefnum málun á teikningum eða í verklýsingum 
verði ekki meiri en tilgreind eru í ÍST EN 13670:2009 kafli 10 og viðauki G með áorðnum 
breytingum, nema annað sé sérstaklega tekið fram í þessum gögnum eða á teikningum. 
Eftirfarandi kröfur gilda þó um nákvæmni á staðsetningu og þykktum.  
 
Hreyfing eða svignun móta má ekki vera meiri en 1/500 af fjarlægð milli fastra punkta. 
 
Undirstöður, stærð og staðsetning +/‐ 10 mm 
Stærð og staðsetning annarra steyptra hluta +/‐ 3 mm 
Staðsetning innsteyptra hluta  +/‐ 5 mm 
Stærð glugga-og dyraopa +/- 3 mm 
Kótar  +/‐ 3 mm 
 
Frávik frá þriggja metra langri réttskeið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera : 
Steyptur stigi  +/‐ 3 mm 
Plötur undir flot  +/‐ 8 mm 
Veggir  +/‐ 5 mm 
 
 
Yfirborð og áferð 
Rík áhersla er lögð á að yfirborð steyptra byggingarhluta verði þétt og gallalaust, með jafnri áferð 
og án litbrigða. Verktaki skal kynna sér vandlega áferðarkröfur arkitekta til steypuyfirborðs og 
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leggja fram prufur sé þess óskað. Yfirborðsfrágangur á plötum skal hæfa endanlegri uppbyggingu 
og frágangi gólfefna sem á þær kemur. Þá skal verktaki sjá um holufyllingu og slípun yfirborðs 
útveggja bæði innan og utandyra. Mótatengi og steypuflögur skal fjarlægja af steyptum veggjum. 
Fylla skal í allar stærri holur og raufar með múr skv. lið 2.5.1 
 
Mótaklæðning 
Almennt gildir að samskeyti á mótaklæðningu mega ekki mislanda. Gert er ráð fyrir að veggjamót 
séu almennt flekamót.  Fjallað verður um kröfur til frágangs mótatengja í köflum hér að neðan. 
 
Rör, raufar og þynningar 
Verktaki skal setja í steypuvirkið allar þær þynningar og raufar og öll þau göt sem sýnd verða á 
gataplönum og skal verktaki gæta þess vel að raufarnar og götin nái uppgefnum málum og að þau 
séu hornrétt og vel löguð. Ef verktaki lætur undir höfuð leggjast að setja raufar, úrtök eða göt þar 
sem slíkt er sýnt á teikningum eða honum hefur verið skýrt frá af verkkaupa skal hann á sinn 
kostnað höggva slík göt, úrtök eða raufar og gera við eftir fyrirsögn verkkaupa. Slík múrbrot má 
þó ekki gera fyrr en steypa hefur náð fullri hörðnun. 
 
Steypuskil 
Lárétt steypuskil eru sýnd á teikningum. Ekki má breyta útfærslum steypuskila nema með 
samþykki verkkaupa. 
 
Járnabending 
Verktaka er ekki heimilt að hefjast handa við járnabendingu fyrr en verkkaupi hefur athugað mótin 
og tekið þau út og gefið samþykki sitt til þess. 
 
Mótaolía 
Gæta skal þess að sú mótaolía sem verktaki hugsanlega notar geti ekki orðið til skaða þegar að 
frekari yfirborðsmeðhöndlun kemur. Mótaolía má ekki undir neinum kringumstæðum slettast á 
steypustyrktarjárn eða nokkuð annað það er steypa skal fast og því skal mótaviður olíuborinn áður 
en mótum er slegið upp. 
 
Hreinsun móta 
Oft nægir rækileg skolun um leið og mót eru bleytt fyrir steypu en verkkaupi getur krafist þess að 
mót séu hreinsuð með þrýstilofti. 
 
Öryggisstoðir og niðurrif móta 
Um staðsetningu öryggisstoða skal verktaki ráðfæra sig við verkkaupa og skal merkja þær á 
teikningar. Mót skulu fjarlægð með varúð þannig að steypubrúnir verði ekki fyrir hnjaski og haldist 
heilar. Verði skemmdir á steypufleti við fráslátt ber verktaka að gera strax við þær eins og aðrar 
steypuskemmdir sem koma undan mótum. Í flestum tilfellum má reikna með að hægt verði að 
fjarlægja mót af veggjum þegar steypuyfirborð hefur náð a.m.k. 6 MPa þrýstiþoli. Í þessu sambandi 
er sérstaklega bent á, að ekki má fjarlægja stoðir undan plötu yfir 1. hæð fyrr en hún hefur náð 28 
daga styrk. Þegar mót hafa verið fjarlægð, skal verktaki eftir sem áður tryggja fullnægjandi aðhlúun 
steypunnar meðan á hörðnun hennar stendur. 
Fara skal eftir ÍST EN 206:2013+A1:2016 hvað varðar rif (fráslátt) móta og undirsláttar og leita 
samþykkis burðarþolshönnuðar á því hvernig þessu verður best fyrir komið. 
 
Mótatengi 
Mótabyrðum skal haldið saman með viðurkenndum mótatengjum, sem samþykkt hafa verið af 
verkkaupa. Heimilt er að nota mótatengi sem verða eftir í steypunni eða tengi sem ganga gegnum 
innsteypt rör, eins og við á hverju sinni. 
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Fjöldi og styrkleiki samtenginga skal við það miðaður, að þau þoli áraun frá niðurlögn steypu og 
titrun hennar, án þess að mót gliðni og haldi mótum innan þeirra nákvæmnimarka, sem krafist er. 
Ef mótatengi eru skilin eftir í steypunni skulu þau brotin eða tekin í sundur 35 mm inni í 
veðrunarþolinni steypu, en 25 mm inni í óveðrunarþolinni steypu. Ef rör eru sett í steypuna skal 
nota með þeim viðurkennda keilustubba við yfirborð steypu. Rörum skal lokað með 20mm löngum 
plasttöppum. Um frágang á holum og/eða rörunum er fjallað í kafla 2.2.1 Kostnaður við lokun á 
götum fyrir mótatengi að utan og innanverðu skal innifalinn í einingaverðum fyrir mót. 
Ef fyllt er beggja vegna að veggjum með göt eftir mótatengi þarf ekki að gera neinar sérstakar 
ráðstafanir. 
 
Steypuvasar 
Fallhæð steypu má almennt ekki vera meira en 1,5 m og ekki meira en 1,0 m ef járnagrind er 
þéttari en c/c 100 mm. Meti verkkaupi aðskilnað í steypu við niðurlögn skal verktaki tafarlaust gera 
ráðstafanir til að minnka fallhæðina enn frekar. Ef steypa þarf hærri veggi í einum áfanga skal 
koma fyrir sérstökum steypuvösum, sem auðvelt er að renna steypu í gegnum, eða nota trektar, 
rör eða slöngur. Hæð steypuvasa og fjölda skal ákveða í samráði við verkkaupa. Undir glugga 
skal setja op eða steypuvasa eftir þörfum. 
 
Skilgreining á magntöku móta 
Greitt verður fyrir þann hluta af endanlegu steypuvirki sem steypa þarf að mótum reiknað skv. 
málum á teikningum þ.e. snertifleti móta og steypu. Einingaverð í tilboðsskrá skulu innifela allan 
kostnað við mótavinnu, svo sem nauðsynlegar stoðir og bita, stoðaundirstöður, mótatengi, 
festiklossa, alla lista í mót, öll steypuskil, handlang, rif, hreinsun, niðurskurð, rýrnun, hreinsun 
móta, þvott, mótaolíu o.fl., svo og allan kostnað við aðra þá aðstöðu sem nauðsynleg er til þess 
að framkvæma megi steypuvinnu. Útsetning steyptra burðarvirkja skal innifalin í einingaverð móta. 
Tekið er fram að kostnaður vegna frágangs steypuflata hvað varðar mótatengi eða kónagöt sbr. 
lýsinu í köflum hér að neðan skal einnig innifalinn í einingaverði viðkomandi mótaflatar.  
Flatarmál opa stærri en 4 m2 dregst frá mótafleti. Ekki skal reikna með hliðar í úrtökum t.d. vegna 
glugga og dyraopa. 
 

2.2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu 

Undir þennan lið falla m.a. undirstöður og sökklar. Magntölur miðast við að mót nái niður að 
fyllingu.  
Verktaka er heimilt að steypa þrifalag undir sökkla til að einfalda mótasmíði og er þá einungis 
greitt fyrir mót niður að fyllingu en ekkert greitt fyrir þrifasteypuna. 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m² móta í samræmi við skilgreiningu á magntöku í kafla 2.2.1 
 

2.2.1.2 Mót fyrir veggi og stiga 

Á innra fleti útveggja burðarveggja innandyra, stiga og aðra sýnilega fleti að einangrun lokinni skal 
nota slétt borðamót eða fleka, en áformað er að þessir fletir verði sandspartlaðir undir málun. 
Steypuvösum skal komið fyrir undir gluggum á neðri hæð og á öðrum stöðum sem ekki næst að 
steypa á annan hátt. 
Stoða skal tryggilega undir skv. ákvæðum í kafla 2.2.1 Mót skulu vera það þétt að fínefni 
steypunnar leki ekki út úr móti. Uppistöður (bönd) skulu hafa nægan styrkleika og stífleika til að 
taka við áraun frá klæðningu og flytja hana yfir á mótatengi eða aðrar festingar, án þess að mótin 
skekkist eða gliðni. Samtenging mótabyrða skal vera nægilega traust og miðuð við þá áraun, sem 
niðurlagning steypu veldur. 
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Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m² móta í samræmi við skilgreiningu á magntöku í kafla 2.2.1 Einingaverð tekur yfir allan kostnað vegna 
uppsláttar fyrir stiga. Þ.m.t. uppslátt fyrir uppstig, kantborð og plötubrún. Inni í þessum lið eru einnig magntekin stigabök 
og millipallur á stiga. 
 

2.2.1.3 Mót fyrir milliplötu 

Undirslátt undir staðsteypta loftaplötu skal hafa í yfirhæð, sem á miðri plötu skal nema um L/500 
af lengra hafi plötunnar milli fasta punkta. Nota skal slétt borðamót eða fleka, en áformað er að 
þessir fletir verði sandspartlaðir undir málun. Göt og úrtök skal setja samkvæmt gataplönum 
hönnuða á teikningu nr. 3.01-04. 
Koma skal nægjanlegu magni stoða fyrir tryggilega undir plötu og athuga að stoðir geti borið 
tilætlaðan þunga. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m² móta í samræmi við skilgreiningu á magntöku í kafla 2.2.1 
 
 

2.2.2 Bendistál 

Almennt 

Staðlar og efnisgæði 
Vísað er til ÍST 16:2016. Kambstál skal uppfylla kröfur ÍST EN 10080:2005 og ÍST NS 3576:3 
varðandi mál og eiginleika, þar með seiglu- og styrkleikaflokk B500NC. Flotmörk bendistálsins 
skal vera fyk=500 MPa. Önnur tilvísun um seigluflokk er flokkur C skv. ÍST EN 1992-1-1:2004, 
Annex C.  
Rafsoðin bendinet úr kambstáli skv. ÍST EN 10080:2005 í styrkleikaflokki fyk≥500 MPa og í 
seigluflokki C skv. ÍST EN 1992-1-1:2004. 
 
Leggja skal fram framleiðslu- og upprunavottorð fyrir bendistálið til samþykktar eftirlitsmanns áður 
en kemur að flutningi og afhendingu á verkstað. Í því skal uppruni og gæði vera skráð í gegnum 
allt framleiðslu-, dreifingar- og notkunarferlið. 
 
Bending skal gerð skv. teikningum og verklýsingu. Tryggt skal að notað sé rétt fyrirskrifað stál og 
staðsetning skv. teikningum. Á það skal bent að af kambstáli er um marga gæðaflokka og 
styrkleikaflokka að ræða. Leiki vafi á um gæði tegundar skal framkvæma prófun á eiginleikum 
bendijárnsins. Prófun þessi skal framkvæmd af Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður 
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins) á kostnað verktaka og skal taka það mörg sýnishorn að 
þau geti talist einkennandi fyrir það magn sem fyrir liggur. Verktaki skal framvísa til 
hönnuðar/verkkaupa vottorði eða öðrum þeim gögnum sem staðfesti að stál það sem fyrirhugað 
er að nota í bygginguna uppfylli gæðakröfur. 
 
Járn í járnabökkum skal uppfylla kröfur skv. ÍST EN 10080:2005 og ÍST NS 3576-4:2005 og vera 
í áðurnefndum styrkleika og seigluflokki. Bakkarnir eiga að vera grófrifflaðir og framleiðandi upplýsi 
um skerþol milli steypu og bakka. 
 
Á byggingarstað skal verja bendistál óhreinindum og skemmdum. Stáltegundum skal haldið 
aðgreindum. 
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Meðhöndlun bendijárns 
Á byggingarstað skal geyma allt bendistál á timburbitum til að verja það óhreinindum. 
Allt bendijárn skal vera hreint og laust við eldhúð og ryðflögur. Járnabending skal vera vel og 
faglega af hendi leyst og nákvæmlega samkvæmt teikningum. Bendijárna grind skal binda saman 
þannig að hún myndi stífa heild og skal til þess nota bindivír eða aðra viðurkennda aðferð. 
Verktaka er ekki heimilt að byrja steypuvinnu fyrr en bendijárna grind hefur verið lögð að fullu og 
fest saman og verkkaupi hefur tekið hana út og gefið leyfi til að hefja steypuframkvæmdir. 
 
Steypuhula og frágangur bendijárna grinda 
Nákvæmnikrafa um steypuhulur er: Cnom=Cmin + Cdev 
þar sem  Cmin : tilgreind lágmarks steypuhula 
 Cdev : ±10 mm 
Uppgefnar steypuhulur á teikningum eru Cnom gildi, þ.e. Cmin + 10 mm. 
 
Vakin er athygli á að fyrirskrifuð steypuhula skal ná yfir bindi og mótavír. 
 
Bendingu skal vanda og uppdráttum fylgt nákvæmlega. Fjarlægð bendijárna frá steypuyfirborði 
skal vera samkvæmt töflu á almennum skýringum við burðarvirki. Almennt skal nota steypta kubba 
eða plaststjörnur af viðurkenndri gerð. Mesta fjarlægð milli fjarlægðarklossa skal vera 0,8 m í 
báðar áttir. 
 
Járnagrind, þar með talin tengijárn, skal vera að fullu lögð, fest og samþykkt skriflega af 
eftirlitsmanni verkkaupa áður en steypuvinna hefst. Eftirlit verkkaupa kemur þó ekki í stað opinbers 
eftirlits. Nota skal viðurkennda fjarlægðarklossa og/eða -stóla til að tryggja rétta staðsetningu 
bendistáls í steypuvirkinu. Járnagrind skal binda saman þannig að hún myndi stífa heild og skal 
nota til þess bindivír eða aðra viðurkennda aðferð. Þess skal gætt að lykkjur og endar á bindivír 
verði beygðir inn í steypuna og liggi ekki að yfirborði hennar. 
 
Þess skal vandlega gætt að fjarlægð bendijárna frá steypubrún sé rétt og þannig frá járnabendingu 
gengið að hún haggist ekki þegar steypt er og skal í þessu skyni skorða veggja‐ og plötugrindur 
með steyptum kubbum eða á annan viðurkenndan hátt þannig að rétt steypulag verði á járnunum. 
Setja skal stóla úr bendijárni undir efri brúna grindur í plötur og afstífinga járn milli bendijárna 
grinda í veggjum. Þar sem göt koma í loft og veggi og þau ekki teiknuð sérstaklega skal setja auka 
bendijárn í kringum þau og skulu þessi bendijárn hafa sama styrkleika og þau bendijárn sem 
klippast í sundur og ná minnst skeytilengd út fyrir götin. 
 
Í járnbentum veggjum skal framlengja bendijárna grind minnst skeytilengd út fyrir steypuskil en að 
öðru leyti skal skeyting bendijárna vera samkvæmt fyrirmælum teikninga. Það skal sérstaklega 
tekið fram að ekki má beygja bendijárn í krappari beygjur en fyrirskrifað er í ÍST EN 
206:2013+A1:2016. Aðeins má skeyta 1/3 af stöngum í sama sniði. 
 
Fjöldi og staðsetning skeyta er háð samþykki verkkaupa. Fara skal eftir sniðum þegar lega 
bendijárna miðað við yfirborð er ákveðin. En almennt gildir í undirstöðum, ef snið sýna ekki annað, 
að lárétt bendijárn liggja nær yfirborði. 
 
Bendijárna grind má aðeins rafsjóða ef notað er suðuhæft stál og það tekið fram á teikningum eða 
skriflegt leyfi verkkaupa liggi fyrir. Stál notað í lykkjur skal vera suðustál.  
 
Verktaka er ekki heimilt að byrja steypuvinnu fyrr en bendijárna grind hefur verið lögð að fullu og 
fest saman og verkkaupi hefur tekið hana út og gefið leyfi til að hefja steypuframkvæmdir. 
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Skilgreining á magntöku bendingar 
Magn bendingar er mælt í kg og er miðað við eftirfarandi kg/m: 
 
K10 0,62 kg/m 
K12 0,89 kg/m 
 
Greitt verður fyrir það magn bendingar sem komið er fyrir á réttan hátt samkvæmt teikningum. 
Greitt er fyrir þær skeytingar bendijárna sem eðlilegar geta talist, en ekki verður greitt sérstaklega 
fyrir skeytingar á járnamottum. 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir bindivíra, stóla, fjarlægðarklossa eða nokkur önnur aukajárn, sem 
verktaki kann að nota við gerð bendijárna grinda, né heldur fyrir afklippur. 
 

2.2.2.1 Bending 

Járnagrind, þar með talin tengijárn, skal vera að fullu lögð og fest áður en steypuvinna hefst. Nota 
skal viðurkennda fjarlægðaklossa og/eða -stóla til að tryggja rétta staðsetningu bendistáls í 
steypuvirkinu ca. 1 stk. pr. m2 byrðis. Stólar og fjarlægðarklossar skulu þannig frá gengnir að þeir 
aflagist ekki þegar steypt er. Járnagrind skal binda saman með 1,5mm bindivír þar sem þau liggja 
saman í kross, þannig að hún myndi stífa heild. Við notkun á bindivír skal þess gætt að vírendar 
séu beygðir inn í steypuna og liggi ekki í yfirborði steypu. 
Ekki má skeyta fleiri en 4. hvert járn í þversniði. Ekki má skeyta efri brúna járnum saman yfir 
veggjum, súlum og bitum. Ekki má skeyta neðri brúna járnum saman á miðju hafi milli áseta. 
Verktaki skal kynna sér á uppdráttum, göt, raufar, lista og þynningar í steypu. 
 
Sökkul skaut: 
Verktaki skal útbúa sökkul skaut í samræmi við teikningar og lýsingar raforkuvirkis og er þessi 
liður verðlagður þar. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er kíló kg. Miðað við þær skeytingar sem sýndar eru á uppdráttum. Sé ekki gerð sérstök grein fyrir skeytingum á 
uppdráttum er reiknað með einni skeytilengd fyrir hverja 12 m lengd stanga. Ekki er tekið tillit til skörunar við útreikning 
á bendinetum (gefin er upp nettóflötur þeirra flata sem þau þekja). Magntölur miðast við þunga samkvæmt töflu í 2.2.2 
Í einingarverði skal vera innifalið allt efni, vinna. vélar og flutningur svo og kostnaður vegna rýrnunar og klippingar, 
bindivír, fjarlægðarklossar, verkpallar og allt annað er þessum verkþætti tengist. 
 

2.2.3 Steinsteypa 

Almennt 

 
Staðlar og efnisgæði 
Um eiginleika, framleiðslu og samræmi gilda ákvæði byggingarreglugerðar 112/2012 með 
áorðnum breytingum og ÍST EN 206: 2013 og með þeim breytingum og viðbótum, sem getið er í 
þessari verklýsingu. Um niðurlögn steinsteypu gilda ákvæði ÍST EN 13670:2009. 
 
 
Íblöndunarefni 
Óski verktaki eftir því að fá að nota íblöndunarefni til að auka þjálni steypunnar skal hann leita 
samþykkis verkkaupa fyrir því og skal hann m.a. leggja fyrir verkkaupa upplýsingar um viðkomandi 
íblöndunarefni er greini frá grunnefni þess svo og áhrifum þess á storknun, hörðnun og loft í 
steypu. Notkun sérvirkra þjálniefna skal ætíð takmörkuð við það að sigmál steypu fari ekki yfir 23 
cm. vegna hættu á útskolun lofts við niðurlögn. 
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Niðurlögn og hörðnun 
Þegar steypa er lögð niður skal hafa það sem vinnureglu að taka sýnishorn af þeirri steypu sem 
lögð er niður hverju sinni. 
 
Miða skal við að það verði ein sýnataka fyrir hverja 50 m³ af niðurlagðri steypu en nái 
steypuáfanginn ekki 50 m³ skal framkvæma eina sýnatöku. Verktaki skal sjá um að panta þessar 
sýnatökur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins (Rb)) og 
láta senda verkkaupa niðurstöður rannsókna þeirra á sýnunum hverju sinni. 
 
Verktaki ber allan kostnað við þessar sýnatökur, rannsóknir NMI á þeim og birtingu niðurstaðanna. 
 
Ef samræmis‐ og framleiðslustýring steypustöðvar er óaðfinnanleg að mati verkkaupa, getur hann 
samþykkt að dregið verði úr sýnatöku og prófunum á byggingarstað. Samræmisprófanir 
steypustöðvar koma þá að mestu í stað prófana verktaka. Um þetta verða verktaki og verkkaupi 
að semja áður en steypuframkvæmdir hefjast. 
 
Verkkaupi skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa þann tækjakost sem verktaki hyggst 
nota við steypuvinnu og ber verktaka ætíð að hafa næg varatæki til taks en verkkaupi mun ekki 
samþykkja að steypuvinna geti hafist fyrr en svo er. 
 
Alla steypu skal titra (einnig steypu með hátt sigmál) og skal vanda sérstaklega til titrunar í hornum, 
útbrúnum og undir úrtökum og gluggum. Staftitrari skal ætíð ganga niður í næsta óharðnaða 
steypulag fyrir neðan og með millibili sem sé ekki meira en u.þ.b. 30 cm og skal þykkt hvers lags 
sem lagt er niður vera u.þ.b. 50 cm. 
 
Áður en steypt er að steypuskilum skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu og vökva eldri 
steypuna vandlega en þó ber að varast að pollar standi á eða við skilin. Titra verður steypuna 
sérstaklega vel við skilin vegna hættu á hreiðurmyndunum en þess skal þó vandlega gætt að 
titrarinn hristi ekki steypustyrktar stál sem ganga inn í fyrri steypuáfangann. 
 
Verkkaupi mun hafna allri steypu ef athuganir, sem hægt er að gera á undan steypuvinnu, sýna 
að steypan uppfyllir ekki eða muni ekki uppfylla settar kröfur og á þetta einkum við um hátt sigmál 
án sérvirkra þjálniefna en það bendir til meira vatnsmagns en til er ætlast. 
 
Við ákvörðun vatnsmagns í steypu skal ætíð taka tillit til þess raka sem er í sjálfum fylliefnunum, 
það á að mæla rakann og leiðrétta vatnsíblöndunina með tilliti til hans. Ef verktaki notar dælu við 
niðurlögn steypu skal taka tillit til þess við ákvörðun á magni loftblendis þar sem þekkt er að dæling 
steypu minnkar yfirleitt loftmagn í steypu. 
 
Verktaki skal færa í dagbók upplýsingar um hvað var steypt, hvenær steypuvinna hófst, hvenær 
steypuvinnu lauk, magn steypu, blöndunarhlutföll, lofthita, steypuhita, yfirbreiðslur og hvenær 
mótum var slegið frá. 
 
Ef prófanir leiða í ljós að steypa hefur ekki náð tilskildum gæðum verða teknar ákvarðanir um 
úrbætur og er verktaka skylt að framkvæma það sem verkkaupi ákveður, þ.m.t. að fjarlægja steypu 
ef um það yrði að ræða. 
 
Alla galla sem síðar kunna að koma í ljós og rekja má til ófullkominnar steypu eða rangrar 
meðhöndlunar hennar skal fara með sem dulda galla og er verktaki ábyrgur jafnvel þótt verkkaupi 
hafi áður fallist á aðgerðir til úrbóta. 
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Vetrarsteypa 
Steypuvinnu í kulda skal hagað samkvæmt ákvæðum ÍST EN 206:2013+A1:2016 og 
byggingarreglugerð svo og í samræmi við Rb‐103 (Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins) 
"Vetrarsteypa" (3. útg. 1998) nema annars sé getið hér á eftir. 
 
Aðhlúun steypu, raka- og hitastýring skal vera skv. ÍST EN 13670:2009.miðað við skilgreindan 
aðhlúunarflokk. 
 
Verja skal steypu gegn hvers konar álagi, rennandi vatni, einhliða vatnsþrýstingi, hitastigsfalli af 
völdum vinds, frosts o.s.frv., a.m.k. þar til steypan hefur náð nægum styrkleika til að standast 
áraunina. 
 
Halda skal hitastigsmun milli nýrrar og eldri steypu í lágmarki og a.m.k. innan við 15 °C, m.a. með 
því að hindra of mikla kólnun eldri steypunnar og hafa hita nýju steypunnar sem minnstan. 
Verktaki skal gera ráðstafanir til að halda hitastigsmun í steypuþversniði á hörðnunartímanum í 
lágmarki og a.m.k. innan við 20 °C. 
 
Ekki má leggja niður steypu nema tryggt sé að hitastig yfirborðs, sem steypa leggst að, svo sem 
eldra steypuyfirborðs, móta, járna eða jarðvegsyfirborðs, sé a.m.k. 3 °C. 
 
Hitastig steypu við niðurlögn skal ekki vera undir 10 °C. 
 
Ekki er heimilt að blanda vatni í steypu á verkstað. 
 
Sólarhringslækkun hitastigs steypuyfirborðs skal ekki vera meiri en 10 °C. Við steypuvinnu í köldu 
veðri skal nota yfirbreiðslur og/eða einangrun á frítt yfirborð steypu, og jafnframt á mót, ef þörf 
krefur, til þess að koma í veg fyrir of mikla kólnun steypuyfirborðs. 
 
Verktaki skal greiða allan kostnað við hitun, einangrun, yfirbreiðslur og hitamælingar.  
 
Skilgreining á magntöku steypu 
 
Magn er mælt í m³ en þrifalag í m2. 
Greitt verður fyrir þann fjölda rúmmetra af steypu sem komið er fyrir á viðunandi hátt, reiknað eftir 
málum á teikningum. Ekki verður dregið frá magni vegna járnabendingar, innsteyptra festinga, 
boltagata, kantlista né annarra lista í steypu. Úrtök verða heldur ekki reiknuð til frádráttar sé stærð 
þeirra minni en 0,1m³ hvert um sig. Kostnaður við töku steypusýna og rannsókn þeirra skal 
innifalinn í viðkomandi einingaverði steypu. 
 

2.2.3.1 Þrifalag 

Um eiginleika, framleiðslu og niðurlögn steypunnar gildir það sem hér að framan var sagt í lið 2.2.3 
Verktaki skal koma fyrir þrifalagi undir undirstöður eftir þörfum. Þykkt þrifalags má ekki vera meiri 
en 20 cm. Þrifalag skal vera í brotþolsflokki C25. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m2 steypu. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn þar með talið 
niðurlögn þrifalags eftir þörfum verktaka. Greiðslumarkalínur þrifalags eru 10 cm. úr fyrir undirstöður beggja megin við 
undirstöður. 
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2.2.3.2 Steypa fyrir undirstöður og botnplötu 

Um staðla, efnisgæði, prófanir og niðurlögn gildir sem tilgreint er í kafla 2.2.3 
Nákvæmniskröfur eru gerðar fyrir botnplötuna, 5 mm frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á steyptan 
flöt. 
Eiginleikar steypunnar skulu vera: 
Brotþolsflokkur: C25/30 
Áreitisflokkur:  XC2 
Dmax:  25 mm 
Sementsmagn:  ≥ 300 kg/m3 
Vatns‐/sementstala:  ≤ 0,55 
Loftmagn:  5‐6% 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m3 steypu í samræmi við skilgreiningu á magntöku í kafla 2.2.3 
 

2.2.3.3 Steypa fyrir útveggi og burðarveggi 

Um staðla, efnisgæði, prófanir og niðurlögn gildir sem tilgreint er í kafla 2.2.3 Eiginleikar 
steypunnar skulu vera: 
Brotþolsflokkur:  C30/37 
Áreitisflokkur:  XF3 
Dmax:  22 mm 
Sementsmagn:  ≥ 300 kg/m3 
Vatns‐/sementstala:  ≤ 0,55 
Loftmagn:  5‐6% 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m3 steypu í samræmi við skilgreiningu á magntöku í kafla 2.2.3 
 

2.2.3.4 Steypa fyrir milliplötu, svalir og stiga 

Um staðla, efnisgæði, prófanir og niðurlögn gildir sem tilgreint er í kafla 2.2.3 Nákvæmniskröfur 
eru gerðar fyrir milliplötuna, 5 mm frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á steyptan flöt. 
Eiginleikar steypunnar skulu vera: 
Brotþolsflokkur:  C30/37 
Áreitisflokkur:  XF3 
Dmax:  22 mm 
Sementsmagn:  ≥ 300 kg/m3 
Vatns‐/sementstala:  ≤ 0,55 
Loftmagn:  5‐6% 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m3 steypu í samræmi við skilgreiningu á magntöku í kafla 2.2.3 
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2.2.4 Trévirki 

CLT Almennt 

Burðarvirki útveggja á annarri hæð ásamt flötu viðsnúnu þaki skal vera úr krosslímdum 
viðareiningum s.k. CLT (Cross Laminated Timber). Um er að ræða byggingarefni með sérstaklega 
hátt burðarþol í loft, þök og veggi. Allt efni skal uppfylla reglugerð ÍST EN 1995-1-1:2004/AC:2006 
 
Timbur sem nota á í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað skv. ÍST INSTA 142:2009 Norrænar 
reglur um útlitsstyrkflokkun á timbri í burðarvirki 
 
Útveggjaeiningar skulu vera 100mm á þykkt en loftaplötur í viðsnúnu þaki 170mm. Allar plötur 
skulu framleiddar af viðurkenndum aðila sem uppfyllir framleiðslustaðal ETA-06/0138 og skulu 
einingar samanstanda af lágmarki 5 timburlögum að lágmarki 20mm hvert lag. Allar einingar skulu 
vera skv. styrkleikaflokki C-24 skv. EN-338. (≤10% C16/ ≥90% C24) er þó heimilt. Sjá ETA-
06/0138)  
 
CLT einingar skulu límdar saman þannig að hvert lag skal límt þvert (90°) á aðliggjandi lag undir 
0,6N/mm2 þrýstingi að lágmarki. Einingar skulu vera samlímdar með PUR lími sem ekki má 
innihalda fomaldehýð (CH2O). Formeldahýð er litlaus en lyktarsterk lofttegund sem getur valdið 
ertingu í augum og húð, ofnæmi og jafnvel krabbameini. Allar samlímdar einingar skulu uppfylla 
kröfur um límefni og burð skv. ÍST EN 15425:2017 
 
Rakainnihald eininga skal vera sem næst 12% (+/-2%) við afhendingu á verkstað. 
Yfirborð eininga skal vera að lágmarki NVQ (Non-visual quality) eða IVQ (Industrial-visual quality) 
þar sem allt yfirborð verður klætt. 
Varmagildi eininga skal vera innan við (λ = 0.12 W/(m*K) skv. ÍST EN ISO 10456:2007 sem sýnir 
mæld gildi og aðferðir til að ákvarða uppgefin gildi og hönnunargildi varmaleiðnitalna. 
 
Einingar skulu standast kröfur ETA-06/0138 um brunavarnir 
 
Huga skal sérstaklega að þéttingum þar sem CLT einingar tengjast öðrum byggingahlutum s.s. 
við botnfestingar, innsteypingar, frágangur við glugga, þakplötur, sperruþak, hurðir, á hornum o.fl. 
Nota skal viðeigandi t.d. Xylofon þéttiborða á samskeytum CLT eininga og t.d. Tie-Beam EPDM 
borða á skilum við steypu frá Rothoblaas, Würth eða sambærilegt. 
 
Eftir uppsetningu verða timbureiningar í útveggjum einangraðar að utan og klæddar með 
álklæðningu. Allar CLT timbureiningar útveggja og lofta verða klæddar gipsplötum að innanverðu. 
 
Krosslímdar CLT timbureiningar skulu koma tilsniðnar á byggingarstað tilbúnar til uppsetninga. Öll 
mál CLT eininga skulu vera skv. uppgefnum málum +/- 2mm. 
 
Leggja skal fyrir verkkaupa tillögu að framleiðanda CLT eininga til samþykktar. 
 
Allur festingabúnaður skal vera frá samþykktum aðila sérstaklega framleiddur til samsetningar á 
CLT einingum t.d. Würth eða Rothoblaas. Nota skal t.d. TITAN vinkilfestingar og LBV girði frá 
Rothoblaas eða sambærilegt. 
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2.2.4.1 CLT Veggjaeiningar 

Um staðla, efnisgæði, prófanir og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um CLT einingar gildir það sem 
fram kemur í kafla 2.2.4 
 
Sjá teikningar: B103 og B401 
Sjá deili 12 á teikningu 2.06-03 og 15 á teikningu B202.  
 
 
Allar einingar skulu reistar lóðréttar og gengið þannig frá þeim að þær uppfylli málsetningar á 
teikningum hönnuða. 
 
Verktaki skal hafa öll tæki til taks og gæta þess jafnframt að einingar verði ekki fyrir hnjaski við 
hífingu og frágang. Allur kostnaður við stífur, stög, bráðabirgðafestingar, palla og annað það sem 
verktaki telur sig þurfa við uppsetningu skal innifalinn í einingaverði. Verktaki skal nota þar til 
gerðar skrúfur og hýfilykkjur til lyftingar á einingum. 
 
Allur kostnaður við vinnu svo og allt hráefni til merkingar á staðsetningu eininga ásamt borun, 
boltun og uppsetningu festinga undirlaga, þéttinga og annars er til þarf til fullnaðarfrágangs skal 
innifalinn í einingaverði. Allt efni og vinna við samsetningu eininga, gerð úrtaka ef þörf krefur og 
annað það sem þarf til að skila fullfrágengnum verkþætti skal innifalinn í einingaverði. 
 
Allar veggja einingar skulu einangraðar eru frá steypuyfirborði með tjöruborða eða t.d. Tie-Beam 
borða frá Rothoblaas. Ekki skal leggja CLT einingar beint á steypt yfirborð. Sjá deili nr. 9 á 
teikningu 2.06-06. 
 
Allar festingar sem notaðar eru skulu heitgalvanhúðaðar skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal 
galvanhúð ekki vera minna en 50 micron á þykkt skv. tæringaflokki 2 í grein 8.4.2 í 
Byggingarreglugerð um tæringarflokka stáls. Allir múrboltar og steinskrúfur skulu 
heitgalvanhúðaðir. Skrúfur og aðrar festingar sem skrúfaðar eru í CLT einingar mega vera 
rafgalvan húðaðar.  
 
Óheimilt er að fræsa úr CLT einingum þvert á viðarstefnu nema slíkt sé sérstaklega heimilað af 
framleiðanda þar sem burðarþol eininga getur stórlega minnkað við það. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m2. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn. 
 

2.2.4.2 CLT Þakeiningar 

Um staðla, efnisgæði, prófanir og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um CLT einingar gildir það sem 
fram kemur í kafla 2.2.4 
 
Sjá teikningu: B104 
 
Viðsnúið þak er byggt upp af 170mm CLT einingum. Einingar liggja að burðarvegg annarsvegar á 
12mm vinklum 120x120 sem boltaðir eru inn í steyptan burðarvegg með 12x140mm múrboltum 
c.c. 200. Hinsvegar liggja CLT einingar á CLT útveggjum og festar þar með skrúfum 10x2850/100 
c.c. 300.Allar einingar skulu lagðar láréttar og gengið þannig frá þeim að þær uppfylli málsetningar 
og hallalínur. 
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Verktaki skal hafa öll tæki til taks og gæta þess jafnframt að einingar verði ekki fyrir hnjaski við 
hífingu og frágang. Allur kostnaður við undirstöður, stífur, stög, bráðabirgðafestingar, palla og 
annað það sem verktaki telur sig þurfa við uppsetningu skal innifalinn í einingaverði. Verktaki skal 
nota þar til gerðar skrúfur og hýfilykkjur til lyftingar á einingum. 
 
Allur kostnaður við vinnu svo og allt hráefni til merkingar á staðsetningu eininga ásamt borun, 
boltun og uppsetningu festinga undirlaga, þéttinga og annars er til þarf til fullnaðarfrágangs skal 
innifalinn í einingaverði. Allt efni og vinna við samsetningu eininga, gerð úrtaka ef þörf krefur og 
annað það sem þarf til að skila fullfrágengnum verkþætti skal innifalinn í einingaverði. 
 
Allar festingar sem notaðar eru skulu heit galvanhúðaðar skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal 
galvanhúð ekki vera minna en 50 micron á þykkt skv. tæringaflokki 2 í grein 8.4.2 í 
Byggingarreglugerð um tæringaflokka stáls. Allir múrboltar og steinskrúfur skulu heit 
galvanhúðaðir. Skrúfur og aðrar festingar sem skrúfaðar eru í CLT einingar mega vera rafgalvan 
húðaðar. 
 
Óheimilt er að fræsa úr CLT einingum þvert á viðarstefnu nema slíkt sé heimilað af framleiðanda 
þar sem burðarþol eininga getur stórlega minnkað. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m2 þaks. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn þ.m.t. niðurlögn og 
bræðsla á tjörudúk 
 

2.2.4.3 Einhalla límtrés sperruþak 

Sjá teikningu: B104 
Sjá deili: 11 og 13 á teikningu B202 
 
Einhalla sperruþak er byggt upp af 60 x 380mm sperrum sem skulu lagðar c.c. 400. Þar sem 
sperrur liggja að CLT vegg skulu þær nelgdar í BMF bitaskó 60x220mm með 8x8k 40/40. Bitaskór 
skal festur með tveimur 12x120mm borðaboltum í gegn um CLT einingar. Rakainnihald efnis í 
sperruþaki skal vera 12-15% (húsþurrt) 
 
Sperrur skulu innsteyptar í burðarvegg á hinum endanum. Tveir K16 kambstálsteinar L=400 skulu 
boraðir þvert í gegn um sperrur og innsteyptir. 
 
Þak skal síðan klætt með 20mm krossviðsplötum ofan á sperrur og hann skrúfaður niður í sperrur 
með ryðfríum skrúfum 5x60 mm með c/c 150 mm millibili. Gæta skal að því að krossviðarplötur 
nái nægjanlega langt út fyrir útvegg til smíði á þakkanti. 
 
Allt efni í sperruþak skal uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, grein 8.5.1. Timbur í sperrum og 
stoðum skal að lágmarki vera í styrkleikaflokki C30 samkvæmt EN338:2009. Verktaki skal leggja 
fram vottorð frá efnissala um efnisgæði alls efnis sem nota skal. Allt timbur, sem er í eða utan við 
einangrun skal fúaverja.  
 
Límtré sem notað er í burðarvirki skal vera í flokki GL 28h og uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 
14080:2013. Gæta skal að allt burðarefni sé styrkleikaflokkað í flokk T1. Allir festingar s.s. naglar, 
boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðar skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal allt efni til 
fullnaðarfrágangs á verkliðnum vera innifalið í einingaverði.  
 
Allur endafrágangur s.s. vinna við þakkant og áfellur, heyrir undir verklið 2.6.6.3 
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Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m2 þaks. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn þ.m.t. 
krossviðsklæðning. 
 
 

2.2.5 Stálvirki 

Almennt 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við ÍST EN 1993-1-1:2005 “Eurocode 3”, ÍST EN 1090:2009 
Framkvæmd burðarvirkja úr stáli og áli ”, verklýsingu þessa og teikningar.  
Stálgæði prófílstáls S355 skal vera í samræmi við ÍST EN 10027-1:2016 og ÍST EN 10025-2:2004 
eftir því sem við á. Stálgæði bolta skal vera a.m.k. 8.8. Allt stál sem er utandyra skal heit 
galvanhúðast skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal galvanhúð ekki vera minna en 50 μm á þykkt 
skv. tæringaflokki 2 í grein 8.4.2 í Byggingarreglugerð um tæringarflokka stáls. 
Rafsuðuvinna skal vera skv. ÍST EN 1011 og  ÍST EN ISO 5817:2014 og unnin af fagmönnum 
sem hafa hæfnispróf. Allt suðuefni skal vera fyrsta flokks. Enga suðuvinnu má vinna á stálvirki eftir 
galvanhúðun. 

2.2.5.1 Stálsúla í útvegg 

Sjá deili nr. 7. á teikningu nr. B103 
 
Á mótum CLT útveggjaeininga á vesturhorni húss skal koma fyrir 2520mm stálsúlu. 
 
Súlan skal vera ferhyrnt prófílrör af stálgæðum S355 af stærðinni 80 x 80mm með 3,6mm. 
veggþykkt. Á báða enda skal sjóða flangsa og bora í þá viðeigandi göt. Súluna skal bolta fasta í 
steypta milliplötu og ganga frá upp í CLT einingar ofan við glugga skv. nánari skýringum 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er stk. af fullfrágenginni stálsúlu. Í einigaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t. 
efni, suðuvinna, flutningur, galvanhúðun, festingar, og frágangur. 
 

2.3 Lagnir 
 
Vatnslögn skal unnin í samræmi við kröfur ÍST 67:2013. 
 
Neysluvatnskerfi er hannað með það að leiðarljósi að nægjanlegt vatn sé við töppunarstaði þegar 
tekið hefur verið tillit til veituskilyrða, notkunar lagnakerfisins, byggingarinnar og vatnsþarfa. Þá 
skal einnig tryggt að ekki sé hætta á leka sem veldur skaða á byggingu 
 
Þá skal þess gætt að ekki sé hætta á húðbruna almenns notanda og stuðst við að hitastig vatns 
við töppunarstaði á baðherbergjum fari ekki yfir 43°C. Kerfið er hannað og skal lagt þannig að 
nægjanlegt vatnstreymi og vatnsmagn sé við sérhvern töppunarstað. Einnig skal tekið tillit til hættu 
á hermannaveiki vegna lækkunar vatnshita og vegna upphitunar á köldu vatni í leiðslum. 
 
Neysluvatnskerfi skal vera rör í rör kerfi. Lagnir skulu vera heilar án tengistykkja og súrefniskápa 
einnig heil alla leið að tengidósum. Lagnir skulu vera staðsettar samkvæmt teikningum. Allur 
búnaður skal vera VA-viðurkenndur og vottaður með CE-merkingu. 
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Heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn (~60°- 65°C). Upphitun fer fram í varmaskipti með 
hitaveituvatni frá OR. Kalt neysluvatn er leitt beint frá veituinntaki. Neysluvatnslagnir skulu vera 
VA-viðurkenndur og vottaður með CE-merkingu. 
 
Leggja skal lagnir fyrir kalt neysluvatn undri plöÞriinangrun. Öll meðferð og niðurlögn lagnaefnis 
skal vera samkv. leiðbeiningum. 
 
Ekki má hylja nein lagnasamskeyti, fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun 
hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. 
 
Þrýstiprófun skal vera í tveimur lotum mælt frá inntaksklefa eða í lægsta punkti lagnakerfis. 
Þrýstingur í prófi skal vera það sem framleiðandi gefur upp og framkvæmt samkvæmt 
framleiðanda. Frágangur á götum skal uppfylla kröfur frá Mannvirkjastofnun. 
 
Verktaki skal skila neysluvatnskerfi fullbúnu, útteknu og tilbúnu til notkunar, fara skal eftir 
teikningum P403 í teiknisetti. Við alla töppunarstaði þurfa að vera hitastýrð blöndunartæki sem 
passa að hitastig fari ekki upp fyrir 60° - 65°. Þó skal hitastig vatns við töppunarstaði á 
baðherbergjum ekki fara yfir 43°C 
 
Allar þveranir á votsvæðum skulu vera vatnsþéttar. Í eldhúsi má sleppa dós en láta þá fóðurrör ná 
upp að tengingu við blöndunartæki og loka því þar. 
 

2.3.1 Fráveita 

Almennt 

Vísað er til íslenskra staðla um fráveitur ÍST 68:2013 (DS 432:2009).  
 
Verkið felur í sér að skila af sér öllum frárennslis- og regnvatnslögnum, brunnum, niðurföllum og 
öðru sem teikningar sýna og er í samræmi við verklýsingu þessa. 
Allar lagnir skal leggja í beinni línu og með jöfnum halla á milli brotpunkta. Allar stefnubreytingar 
og brot skal framkvæma með formstykkjum. Eftir að gengið hefur verið frá stútum í plötu eða jörð 
skal loka þeim með viðeigandi plastloki. Sannreyna skal að pípur séu hreinar og í fullkomnu lagi 
áður en þeim er lokað. Inni í grunni skulu allar lagnir sem koma upp úr plötu enda með múffu og 
sem næst 50 mm undir efra borði steyptrar plötu. 
 
Stútum skal loka á byggingartíma með plastlokum, eftir að sannprófað hefur verið að allar leiðslur 
séu hreinar og í fullkomnu lagi. Almennt skal setja 150 x 150 mm stokk í plötu umhverfis múffu. 
Verktaki skal setja upp sandfang til að skola af áhöldum og vélum og er hann ábyrgur fyrir því að 
frárennslislagnir séu hreinar þegar hann skilar verkinu. Aldrei má skola af áhöldum eða vélum 
beint niður í frárennslislögnina. Engar lagnir hvorki inni í grunni eða utanhúss má hylja fyrr en 
verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra og viðkomandi yfirvöld tekið lagnirnar út. 
Önnur efni og hlutir en fram koma í verklýsingum og magnskrám er heimilt að nota að fengnu 
samþykki verkkaupa enda sé um sambærilega hluti að ræða. Öll vinna skal vera í góðu samræmi 
við fagleg og vönduð vinnubrögð og skal allt efni standast staðla, lög og reglugerðir. 
 

2.3.1.1 Frárennslislagnir - Lagnaefni og frágangur 

Sjá teikningar P404 og P405 
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Skólplagnir í grunni þar sem ekki kemur álag frá umferð skulu vera úr PVC plaströrum af 
viðurkenndri gerð til notkunar í jörð eða PP plastlagnir eftir því hvort á við . Samskeyti skal þétta 
með viðeigandi og þar til gerðum gúmíhringjum. Fyrir lögnum innan grunns skal grafa í þjappaða 
fyllingu og leggja lagnir samkvæmt ÍST 68:2013 miðað við “venjuleg skilyrði” þó skal jöfnunarlag 
vera 150 mm.  
Jarðvatns- og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir eru stífar PVC plastpípur (drenpípur), 
þéttpakkaðar á samskeytum með þar til gerðum gúmíhringjum og gataðar á efri hluta belgs. Götun 
skal vera frá verksmiðju (sérstakar jarðvatnslagnir) eða minnst 2 x Ø6 mm göt með 300 mm 
millibili. Meðfram og yfir jarðvatnslagnir og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir skal setja 15-
20cm lag af drenmöl nr. 1 (kornastærð 7-30mm) og jarðvatnsdúk sem nái niður fyrir miðjan belg 
beggja vegna. Jarðvegsdúkur skal vera DuPont Geotextile 190 gr. eða sambærilegur.  
Tengingar frá steinbrunnum við borgarkerfi eru steinlagnir (ST), þéttpakkaðar með þar til gerðum 
gúmíþéttihringjum. Allt efni í fráveitulögnina skal vera samsvarandi að gerð og gæðum. Gæta skal 
vandlega að lagnir hvíli á belg en ekki múffum.  
 
Rennsliskótar og hallar skulu vera í samræmi við lagnateikningu í teiknisetti. Öllum stútum skal 
loka til bráðabirgða þar til tengt verður við þá.  
Undir pípur utandyra, ofan á þjappaða fyllingu, skal jafna út og þjappa minnst 15cm sandlag. 
Meðfram og yfir skolp- og regnvatnslagnir skal fylla með 150 mm sandlagi áður en fyllt er í skurð 
með fyllingarefni. 
 
Tengja skal skólplagnir inn á borgarkerfið samkvæmt fyrirmælum OR. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur fyrir pípur eru [lm] nettó hverrar gerðar mælt af grunnmynd. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur 
kostnaður vegna verksins, þ.m.t. fittings, steypa, söndun o.s.frv. 
 

2.3.1.2 Brunnar 

Brunnar skulu vera af viðurkenndir gerð. Allar tengingar skulu formaðar þannig að múffutenging 
verði fast upp við brunnvegg. Brunnar sitji á útjöfnuðu og þjöppuðu 10 cm sandlagi, en undir 
sandlagi sé þjöppuð fylling. Fylla skal varlega að brunnum með fínu fyllingarefni (t.d. mulningur 
eða sandur). Á brunna sem koma upp í hellulögn skal setja Ø600 mm steypujárnslok, brunnar 
huldir jarðvegi lokist með galv. stállokum.  
Lok skulu hæðarsett m.v. endanlega jarðvegshæð. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur fyrir brunna eru stk. hverrar gerðar. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t. 
fittings, steypa, söndun o.s.frv. 
 

2.3.2 Vatnslagnir 

Almennt 

Sjá teikningu P403 
 
Heitt neysluvatn er upp hitað kalt vatn (~60°- 65°C). Upphitun fer fram í varmaskipti fyrir tilstilli 
hitaveituvatns frá OR. Kalt neysluvatn er leitt beint frá veituinntaki. Neysluvatnslagnir skulu vera 
úr vottuðu efni og vera rör í rör kerfi með tilheyrandi tengistykkjum. Lagnir skulu vera staðsettar 
samkvæmt teikningum. Æskilegt er að leggja lagnir fyrir kalt neysluvatn undri plöÞriinangrun. Öll 
meðferð og niðurlögn lagnaefnis skal vera skv. leiðbeiningum. 
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Ekki má hylja nein lagnasamskeyti, fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun 
hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. Þrýstiprófun skal vera í tveimur lotum 
mælt frá inntaksklefa eða í lægsta punkti lagnakerfis. Þrýstingur í prófi skal vera það sem 
framleiðandi gefur upp og framkvæmt samkvæmt framleiðanda.  
 

Prófun 

Að loknu verki skulu allar lagnir skolaðar vel og vandlega, þannig að tryggt sé að öll óhreinindi séu 
horfin úr lögninni. 
Hitakerfi skal þrýstiprófa með 8 bar þrýstingi. Þrýstingurinn skal haldast á kerfinu í 24 klst. án þess 
að falla. Athuga skal öll samskeyti og ganga úr skugga um, að kerfið sé þétt. Plastpípur í 
snjóbræðslu verða þrýstiprófaðar samkvæmt forsögn sem lögð verður fram af hendi hönnuðar. 
Þrýstimælir skal vera á kerfinu á meðan prófun fer fram. Verkkaupi skal kallaður til við byrjun og 
lok hverrar prófunar. Tekur hann út verkið og samþykkir prófunina. Enn fremur skal 
byggingafulltrúa gefinn kostur á að vera viðstaddur, óski hann þess. Tilkynna skal verkkaupa með 
eins sólarhrings fyrirvara, hvenær prófun á að fara fram. 
Þrýstiprófun plastlagna. Vegna efniseiginleika plaströranna verður að taka tillit til ákveðinnar 
þenslu sem verður í rörunum þegar þrýstiprófað er. Til þess að vega á móti þessari þenslu skal 
skipta þrýstiprófuninni upp í 2 stig, frumpróf og aðalpróf. Þrýstiprófa skal lagnirnar með vatni við 
fast hitastig. 
Við þrýstiprófunina skal nota þrýstimæli, sem þarf að geta numið að lágmarki 0,1 bara þrýstimun. 
Þrýstimælirinn skal staðsetja í lægsta punkti lagnarinnar sem skal prófa. 
Frumpróf: 
Í frumprófi skal þrýstiprófa lagnirnar við 6 bör. Prófið skal framkvæma á eftirfarandi hátt: 
Fylla skal kerfið með vatni þ.a. það nái 6 börum og það látið standa í 10 mínútur. 
Að loknum 10 mínútum skal fylla á kerfið aftur þannig það það nái 6 börum. Kerfið er þá látið 
standa í aðrar 10 mínútur. 
Að því loknu skal fylla á kerfið í þriðja sinn upp í 6 bör og það látið standa í 10 mínútur. Að þessum 
tíma loknum skal kerfið láta standa í 30 mínútur og má þrýstingur ekki falla meira en 0,6 bör á 
þessum 30 mínútum. Enginn leki má birtast. 
Aðalpróf: 
Aðalprófið er framkvæmt í beinu framhaldi af frumprófinu. Prófunartími þess eru 2 tímar. Þrýstingur 
á kerfinu má ekki falla meira en 0,2 bör. Mynd 1 að neðan skýrir ágætlega framgang forprófunar 
og aðalprófunar. 
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Að loknu þrýstiprófi skal liggja fyrir undirritað skjal frá verktaka og verkkaupa þar sem niðurstöðum 
þrýstiprófsins er lýst. Þar skal koma fram staðsetning þrýstiprófs og dagsetning. 
Stilla skal rennsli í kerfum, innri stillingar ofnloka settar á kv-gildi sem er í samræmi við stærð ofna 
skv. ofnatöflu í kafla 7.2. Verktaki skal skila verkkaupa skýrslu yfir stillingar. 
 
Frágangur á götum skal uppfylla kröfur um brunavarnir frá Mannvirkjastofnun. Verktaki skal skila 
neysluvatnskerfi fullbúnu, útteknu og tilbúnu til notkunar, fara skal eftir teikningu nr. P400 í 
teiknisetti.  Við alla töppunarstaði þurfa að vera hitastýrð blöndunartæki sem passa að hitastig fari 
ekki upp fyrir 60°. 
 

2.3.2.1 Neysluvatn 

Leggja þarf rör í rör kerfi í plötur hússins á fyrstu og annarri hæð, fara skal eftir teikningum P401 
og P403 í teiknisetti sem sýnir m.a. staðsetningu lagna í plötum. 
Neysluvatnspípur skulu vera PEX rör hlífðarröri PP (rör í rör). Rörin skulu vera gerð fyrir 10 BAR 
þrýsting, 70°C hita og samfellda notkun í 50 ár. 80°C hita við 5 BAR og samfellda notkun í 25 ár. 
Tengistykki skulu vera gallalaus og vottuð til að notast með rörunum og til notkunar í 
neysluvatnskerfi. Samsetning skal gerð eftir forskrift framleiðanda. Nota skal svokallaðar 
tvíburadósir þar sem ætlunin er að framlengja lögn í annað tæki. 
Deilirörum skal komið fyrir í veggjum samkvæmt teikningum og sal notast við innbyggða deilikistu 
fyrir það. Koma skal fyrir öllum þeim tækjum sem reiknað er með á teikningum s.s. eins og 
salernum, handlaugum og blöndunartækjum. Nota skal efni frá vönduðum framleiðanda. 
 
Tryggja skal málrennsli á hverjum töppunarstað skv. neðangreindri töflu. 
 

Töppunarstaður Kalt vatn 
ltr/sek 

Heitt vatn 
ltr/sek 

Baðkar 0,3 0,3 
Sturtur 0,15 0,15 
Þvotta og uppþvottavélar 0,2 0,2 
Handlaugar 0,1 0,1 
Eldhúsvaskur 0,2 0,2 
Ræstivaskar 0,2 0,2 
Salerni 0,1 - 

 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru metrar lengdarmetrar. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum að og 
við töppunarstaði ásamt tengingu við inntaksgrind og þrýstiprófun. Öll verð eru nettó einingarverð. 
 

2.3.3 Hitalagnir 

Almennt 

Verktaki skal leggja allar hitalagnir eins og fram kemur á teikningum. Allt efni sem notast er við 
skal vera vottað frá framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. stöðlum og reglugerðum fyrir notkun. 
Einangra skal lagnir þar sem það á við. Ekki má hylja nein lagnasamskeyti, fyrr en verkkaupi hefur 
samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. 
Frágangur á götum skal uppfylla kröfur frá Mannvirkjastofnun. Ofnar skulu vera að viðurkenndri 
gerð í hvítum lit. 
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Fara skal eftir ákvæðum í kafla 14.2 í Byggingarreglugerð sem og ákvæða ÍST 67:2013 um 
vatnslagnir 
 
Snjóbræðsla 
Verktaki tekur að sér að skila fullfrágengnum snjóbræðslulögnum eins og sýnt er á teikningum og 
í samræmi við lýsingu þessa. Verkið felst í að leggja snjóbræðslulagnir undir hellur í bílastæði og 
göngustíga og setja upp og tengja deilikistur fyrir snjóbræðslukerfi. 
 
Áður en kerfið er stillt skal verktaki skola allar lagnir vel og vandlega þannig að tryggt sé að öll 
óhreinindi séu horfin úr pípunum. Stilla skal snjóbræðsluslaufur þannig að þær kólni allar jafnt. 
Stilla skal forstillingu á tvístillilokum. Verktaki skal skila verkkaupa stilliskýrslu yfir stillingu 
 
Snjóbræðslukerfið skal þrýstiprófað með 6 bar þrýstingi áður en pípur eru einangraðar og skal 
þrýstingurinn standa í 8 klst. án þess að falla og án þess að samskeyti smiti. Verktaki skal þreifa 
á öllum samskeytum í byrjun og lok þrýstiprófunarinnar til þess að sannreyna að ekki smiti með 
þeim. Snjóbræðsluslaufurnar skulu þrýstiprófaðar sérstaklega með 4 bar þrýstingi. Við 
ofangreinda prófun skal verktaki kalla verkkaupa á vettvang í byrjun og lok prófunar og skal hann 
taka kerfið út og samþykkja prófunina. Verktaka ber að sjá um úttekt byggingafulltrúa á prófunum 
þessum. 
 
 

2.3.3.1 Gólfhiti 

Gólfhitalagnir skulu lagðar með 2 x 20 mm PEX lögnum. Fylgja skal teikningum og skýringum sem 
koma fram í teikningum P402. Rör skulu ísteypt í plötur á báðum hæðum. Lagnir skulu lagðar að 
tengigrind sem staðsett er í bílskúr á fyrstu hæð. Hver slaufa skal vera ósamsett. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru lengdarmetrar. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum og uppsetningu. 
Öll verð eru nettó einingarverð 
 

2.3.3.2 Ofnar og ofnalagnir 

Gæði ofna og varmagjöf skal vera í samræmi við ÍST 69:2016 og ÍST EN 442-1:2014. Ofnar eru 
tilgreindir í ofnatöflu á teikningu P402 í teiknisetti og í kafla 7.2 
 
Athygli er vakin á því að gefnar eru uppviðmiðunarstærðir á ofnum, miðað við Panel-ofna, Voryl-
ofna og Runtal-ofna. Þykkt ofna skulu vera sambærileg við það sem gefið er upp í ofnatöflu. Frávik 
á hæðum og lengdum skulu vera í lágmarki. 
 
Ofna skal staðsetja þannig á vegg að neðsta brún á ofni sé sem næst 100 mm hæð frá frágengnu 
gólfi. Fjarlægð frá frágengnum vegg og að ofni verði 35 til 50 mm. Þar sem ofnar koma undir 
glugga skal gæta þess að miðja á ofni falli saman við miðju glugga nema annað sé sýnt á 
teikningum. Ofnar skulu sitja á þar til gerðum upphengjum, sem skulu fylgja frá verksmiðju. Á 
hvern ofn komi lofttæmingarskrúfa og snúi tæmingarop frá vegg. 
Á öllum ofnum skulu vera ofnlokar, stillité, aftöppunarnipplar og loftskrúfur. Ofnlokarnir skulu vera 
með mögulega rennlisstillingu og sjálfvirkir með innbyggðum hitastilli í haus á loka af viðurkenndri 
gerð. Ofnlokar eru samkvæmt ofnatöflu. Velja skal hentuga tegund loka á hvern stað þannig að 
hann sé ekki til hindrunar  
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Allir ofnar skulu koma fullmálaðir frá verksmiðju og skal litur vera í samræmi ósk arkitekta. 
Endanlegt val ofna og festinga skal samþykkjast af verkkaupa og liggja fyrir áður en ofnar verða 
pantaðir. 
 
Á hvern ofn skal setja sjálfvirkan ofnloka og skulu þeir ýmist settir á framrás eða bakrás. Ofnlokar 
á framrás skulu stýrast af umhverfishita en bakrásarlokar skulu stýrast af vatnshitastigi á bakrásar 
frá ofni. 
 
Verktaki skal læsa öllum ofnlokum, bæði á efri og neðri mörkum stillisviðs, sem verkkaupi mun 
gefa upp á verktíma og skal það vera innifalið í verki. Ef ofnlokahausar eru ekki skrúfaðir á 
ventilhús, þarf að gera ráð fyrir festu á lokahaus, svo engin hætta sé á að óviðkomandi eigi auðvelt 
með að losa hann af. Á hvern ofn skal setja smáloka, sem er allt í senn, magnstilling og 
áfylling/tæming á ofni. 
 
Ofnalögnum skal koma fyrir í þar til gerðar þynningar í steyptum veggjum og múrað yfir eða gengið 
frá yfirborði á annan fullnægjandi hátt.  
Í CLT útveggjaeiningum skal lögnum komið fyrir í þar til gerð úrtök eða þynningar og klætt yfir með 
gipsi. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur fyrir uppsetningu ofna er stk. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og setja upp ofna. 
Magntölur eru lengdarmetrar. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum og uppsetningu 
á þeim. Magntölur fyrir uppsetningu ofna er stk. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og setja upp ofna. 
 

2.3.3.3 Snjóbræðslulagnir 

Pípur í snjóbræðsluslaufum skulu vera polybutylen (PB), polypropylen (PP), polyethylen (PEM) 
eða crosslinked polyethylen (PEX) pípur DN 25 mm. Gerð pípa er háð samþykki verkkaupa. 
Pípurnar þurfa að þola a.m.k. 4 bar innri þrýsting við 60°C miðað við 50 ára endingartíma. 
Slaufurnar skal leggja án samskeyta. Til þess að halda réttri fjarlægð milli pípa, 250 mm miðju í 
miðju, skal verktaki nota fjarlægðarklemmur úr plasti með minnst eins metra millibili og á tveimur 
stöðum á hverri U-beygju. Tengistykki skulu vera frá sama framleiðanda og rörin. 
 
Deilikistur skulu verðar úr PPR-80 plasti með deilirörum, tengistútum, stillilokum og tæmistútum. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru metrar taldir beint upp af teikningu án álags, innifalið eru fjarlægðarbaulur, deilikistur og tenging við 
deilikistur. 
 
 

2.3.4 Hreinlætistæki 

Almennt 

Verktaki skal leggja til og setja upp öll hreinlætistæki o.fl. með tilheyrandi fittings. Hann skal tengja 
tækin við vatn og frárennsli, eftir því sem við á og ganga frá þeim að öllu leyti tilbúnum til notkunar, 
þar með talin hreingerning tækja. 
Allt postulín skal vera hvítt, fyrsta sortering og laust við allar bólur á yfirborði. 
Allur fittings til tengingar á þrifatækjum utan við veggi skal vera krómaður, nema vatnslásar á 
stálvöskum skulu vera með vatnslása úr saman skrúfuðum rörum úr hitaþolnu hvítu plasti. 
Öll tæki tengjast við vatnslögn með stoppkrönum við vegg og við frárennslislögn með sjálfþéttandi 
gúmmípakkningu. Samráð skal haft við arkitekt við val á öllum hreinlætistækjum. 
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Í byggingarreglugerð (grein 4.5.2) er krafa um að byggingarvörur á markaði uppfylli ákvæði 
reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994 og beri merki og vottorð í samræmi við 
kröfur hennar. Framleiðanda eða innflytjenda er skylt að halda skrá yfir öll efni, tæki og 
byggingarhluta er hann hefur á boðstólum og hafa tiltæk afrit af vottorðum eða prófunarskýrslum 
frá prófunarstofu með faggildingu á viðkomandi byggingarsviði, svo m.a. sé unnt á fullnægjandi 
hátt að meta notkunarsvið vörunnar. Allar byggingarvörur skulu vera CE-merktar. 
 
Handlaugar 
Handlaugar skulu vera vegghengdar og að stærð ca. 500 x 400 mm, með tilheyrandi festingum 
og botnstykki. Samráð skal haft við verkkaupa við endanlegt val á handlaugum. Handlaugar skulu 
vera úr brenndu postulíni, fyrsta flokki. Blöndunartæki skulu vera eins handfangs, krómuð og með 
keramikþéttingum og læsingu fyrir hámark 60° heitt vatn. Vatnslás skal vera DN32 mm. 
 
Vatnssalerni 
Salerni eru upp hengd og með innbyggðum skolkassa. Salerni skal komið fyrir á 
upphengifestingum sem byggjast inn í létta veggi og er sérstaklega áréttað að vanda til festinga, 
þannig að góður stuðningur sé við salerni. Salerni með innbyggðum skolkassa skal vera með 
vönduðum sturtuhnapp. 
Á öllum salernum skal seta vera hvít, gegnheil (massiv) og auðveld í þrifum. Hæð upp á setu frá 
endanlegu gólfi á að vera samkvæmt teikningu frá arkitekt. Samráð skal haft við verkkaupa við val 
á vatnssalernum. 
 
Eldhúsvaskur 
Eldhúsvaskur skal vera úr AISI 316 ryðfríu stáli og skulu vera að stærð ca. 800 x 500 mm með 1 
skál að stærð c.a. 400 x 390 og dýpt 170, með tilheyrandi festingum og botnstykki. Eins handfanga 
blöndunartæki skulu vera með læsingu fyrir hámark 60°C. Innifalið skal vera tenging á frárennsli 
með plastvatnslás. Samráð skal haft við verkkaupa við val á eldhúsvöskum. 
 
Skolvaskar 
Vaskar í þvottahúsi og bílskúr skulu vera úr ryðfríu stáli, stærð skálar 450 x 400 mm, dýpt 160 mm 
og tenging fyrir yfirfall. Blöndunartæki skulu vera einnar handar með sveiflu, hitastýrð fyrir mest 
60°C vatnshitastig) með hæfilega langri sveiflu. Samráð skal haft við verkkaupa við val á 
skolvöskum. Vatnslás skal vera DN40 mm. 
Baðkar og sturtubotn skal vera úr brenndu postulíni eða trefjablönduðu plasti. Aðrar gerðir koma 
til greina í samráði við verkkaupa. 
Verktaki skal leggja fram tillögu lista yfir tæki og annað efni sem þessum kafla tilheyrir fyrir 
verkkaupa til samþykktar. Verkkaupi gerir kröfu um að kerfið sé tæknilega tryggt og fullnægi 
nútímagæðum. 
 
Tækjalisti: 
Blöndunartæki fyrir handlaug á baði 3 
Blöndunartæki fyrir eldhús 1 
Blöndunartæki fyrir skolvaska  
Blöndunartæki fyrir baðkar 1 
Blöndunartæki fyrir sturtur 1 
Vegghengt salerni 3 
Sturtuhaus með handsturtu 1 
Baðkar 1 
Sturtubotn 1 
 
Allur búnaður fyrir neysluvatn þarf að vera frá viðurkenndum aðila og með CE merkingu 
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2.3.4.1 Hreinlætistæki 

Um staðla, efnisgæði, prófanir og aðrar nauðsynlegar upplýsingar gildir það sem fram kemur í 
kafla 2.3.4 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru heild verkþáttarins. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá öllum tækjum í  
öllum rýmum og uppsetningu þeirra 
 
 

2.3.5 Útloftunarkerfi 

Almennt 

Sjá teikningar P501 og P502 
 
Verktaki tekur að sér að fullgera og skila loftræsikerfi eins og sýnt er á teikningum og verklýsing 
kveður á um. Um er að ræða útloftun á báðum hæðum. 
Teikningar sýna í aðalatriðum hvers óskað er og eru t.d. rör í flestum tilvikum 100mm innsteypt 
blikkrör nema í einu tilviki er um 125mm lögn að ræða. Verktaki skal setja upp vélræna loftræsingu 
(blásara) og ristarbúnað sem fellur að þessu skipulagi og stenst þær kröfur sem verklýsing kveður 
á um. 
Verktaki skal kynna sér vel teikningar P501 og P502 og verklýsingar sem þar eru og skal 
sannreyna öll mál á staðnum og kanna afstöðu við úrtök sem sett hafa verið í steinsteypu, aðrar 
lagnir og húshluta. 
Gert er ráð fyrir að einingarverð innihaldi allan kostnað sem þarf til að ljúka viðkomandi verklið og 
koma honum í vinnslu. Ef um frávik er að ræða hvað þetta varðar, verður þess getið sérstaklega. 
 
 

2.3.5.1 Loftstokkar og tengistykki 

Almennt 

Öll rör sem þörf er á innanhúss eru innsteypt í veggi og gólf. Stokkar sem komið verður fyrir á 
viðsnúnu þaki skulu smíðaðir úr galvanhúðuðu stáli, nema annað sé tekið fram. 
Rík áhersla er lögð á að óhreinindi komist ekki inn í stokkalögn. Til að ná því þarf að sjá svo um 
að opum á öllum stokkhlutum sé lokað t.d. með álímdu plasti. Þetta gildir einnig við flutning á efni. 
 
Stokkar á viðsnúnu þaki 
Loftræsi stokka á þaki skal festa tryggilega niður og gæta þess að ganga þannig frá festingum að 
ekki verði hljóðflutningur af kerfinu í gegn um þak. Smíða skal stokka úr galvanhúðuðu blikki sem 
hæfa stærð röranna og falla utan um rör einangra vel og klæða síðan yfir með tjörupappa og 
vatnsþétta tryggilega. 
 
Samsetningar stokka 
Stokkar eru lágþrýstir, þrýstingur +/- 400 Pa. Allir stokkar skulu tengdir með þar til gerðum 
flansatengingum. Sama gildir um tengingu stokka við dreifikassa. 
 
Úrtök og þéttingar með stokkum 
Verktaki skal taka úrtök fyrir loftstokka í niðurklæddum loftum og ganga frá þeim á snyrtilegan hátt. 
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Þar sem stokkar fara í gegnum veggi og plötur skulu þeir hvergi liggja að steypu, stáli eða timbri í 
lofti eða veggjum og skal vera minnst 10 mm bil milli stokks og áðurnefndra byggingarhluta. 
Setja skal þéttiefni, sem hægt er að mála, milli blikks og veggs þar sem stokkar enda við veggi og 
ventill eða rist kemur í síðar. Aðferð og efnisnotkun skal lögð fyrir umsjónamann verkkaupa til 
samþykktar. 
 
Magntölur - einingaverð 
Magntölur eru mtr. Innifalið skal allt efni til smíði stokks úr blikki og hlífðarkápu utan um hann á þaki ásamt vatnsþéttingu. 
Allt stokkaefni sem þarf til að klára verkið samkv. verklýsingu og teikningum. 
 

2.3.5.2 Ventlar 

Á teikningum koma fram allar stærðir og staðsetningar. Endanlegt val á ristum er háð samþykki 
loftræsihönnuðar og arkitekts. Miða skal við 100mm inntaksventla með veðurhlíf og VLR með 
ventli sem anna 15, 20 og 30 ltr/sek 
 
Magntölur - einingaverð 
Magntölur fyrir ristar eru stykki talin upp af teikningum. Innifalið skal vera þéttiefni og annað er þarf til fullnaðar frágangs 
eins og fram kemur í verklýsingu, magnskrá og teikningar sýna. 
 

2.3.5.3 Tækjabúnaður og fylgihlutir 

Þakblásari skal vera álagsstýrður blásari með hraðarofa. Dreifikassi skal smíðaður úr galv. 1,2mm 
blikki og einangraður með þéttull og klæddur að innan með blikkplötum með skilrúmi á milli röra 
og blásara. Þakdúkur skal bræddur á kassa til vatnsþéttingar eftir uppsetningu. 
Þakblásari skal vera t.d. DTH eða sambærilegur. Lágmark 250m3/klst, gengur á 70% afköstum á 
daginn en 30% á nóttunni. 
 
Magntölur - einingaverð 
Magntala er heild. Allt sem þarf til fullnustu verkþáttsins. 
Innifalið í einingaverði skal vera allt blikk og öll vinna sem þarf til að ljúka þessum verklið, þar með taldar afklippur, lásar, 
hraðtengi, samsetningaefni, styrkingar, mótor, sía, blásari, hitarar, stjórnlokar o.s.frv.  
 

2.3.6 Brunaþéttingar 

2.3.6.1 Brunaþéttingar 

Verktaki skal koma fyrir bruna- og reykþéttingum í göt milli einstakra brunahólfa, þar sem lagnir 
eða lagnaleiðir fara um. Einnig skal hann sjá til þess að innsteyptar  lagnir á milli brunahólfa séu 
útbúnar brunaþéttingum. Yfirlit yfir brunahólfun hússins kemur fram á uppdráttum. 
Frágangur bruna- og reykþéttinga skal vera þannig að þéttingin hafi sama brunaþol og veggurinn 
sem hún er í. Bruna- og reykþéttingu skal merkja báðum megin við það op sem þéttingin situr í. 
Þar skal m.a. koma fram hver vann verkið og ber ábyrgð á því, þéttleika þéttingarinnar ásamt því 
hvenær verkið var unnið. Brunavarnarklípur skulu fara í gegnum brunaveggi. Þær þarf að festa 
tryggilega og brunaþétta meðfram þeim. 
 
Magntölur - einingaverð 
Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Göt koma fram á teikningum lagnaleiða. Innifalið í verði skal vera allt efni og öll 
vinna, sem þarf til að ganga frá bruna- og reykþéttingu eins og lýst er í verklýsingu. 
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2.4 Raflagnir 

2.4.1 Raflagnir 

Almennt 

Allar almennar raflagnir skulu vera ídregnar með 3x1,5q vír í 16mm plastpípur.  
 
Allar 16A greinar skulu vera ídregnar með 3x2,5q vír. 
 
Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir yfirstraumsvarna (varbúnaðar) samkvæmt 
kröfum. Fjarskiptalagnir skulu lagðar með 20mm plastpípum. 
 
Hæð tengla í eldhúsi, baðherbergjum, VS, geymslu og bílskúr eru 110cm. Hæð rofa er 110cm.  
 
Hæð rofa í svefnherbergjum við rúm er 80cm. Hæð almennra tengla er 20cm. 
 
Hæð loftnets- og símatengla er 20cm. Við ákvörðun á hæð vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum 
skal taka mið af innréttingarteikningum. Almennt er hæð vinnuljósa 155cm. 
 
Ofangreind hæðarmál miðast við endanlega gólfhæð 
 
Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða og innréttingarteikningum. 
 
Magntölur - einingaverð 
Magntölur eru heildarverð í tilboðsskrá. 
 

2.5 Frágangur innanhúss 

2.5.1 Múrverk 

Almennt 

Öll vinna við múrhúðun skal unnin af fagmanni. Hann skal hafa reynslu og hæfni til að dæma 
vinnugæði í einstökum tilvikum. Öll vinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST EN 
206:2013+A1:2016 nema annað sé tekið fram. 
 
Verktaki skal m.a. hafa eftirlit með að verkið sé unnið á faglegan hátt og samkvæmt þeim kröfum 
sem settar eru, að verklýsingu sé fylgt eftir, og að það efni sem notað er uppfylli settar gæðakröfur. 
 
Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 
Verktaka ber að fylgja fyrirmælum framleiðanda/söluaðila varðandi meðferð efna, frágang og 
uppsetningu, nema annað komi fram í sérlýsingu. 
 
Yfirborðsáferð skal vera slétt og ómunstruð. Sérstaklega gilda strangar kröfur þar sem timburverk 
kemur að múruðum flötum (t.d. gólflistar og innréttingar). Sama gildir einnig um fleti þar sem 
skuggar vegna sólarljóss eða lýsingar geta undirstrikað ágalla. 
 
Almenn viðmiðun fyrir fleti: 
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Lóðlínukrafa við glugga- og hurðaop og á hornum: 2mm. Frávik á hornum og brúnum, við glugga 
og hurðaop er miðað við lengd réttskeiðar þannig: réttskeið / frávik – 250mm / 0mm, 1000mm / 
2mm, 3000mm / 5mm. 
 
Vegghorn sem fastar innréttingar koma að skulu vera sem næst hornrétt, hornskekkja má mest 
vera 5mm á 600mm armi vinkils. 
Horn og brúnir skulu vera svo rétt að lóðfrávik fyrir veggi og kröfur um mestu ójöfnu séu uppfylltar. 
Úthorn, þar með talin hurðaop þarf að vanda sérstaklega, og skulu horn og brúnir vera skörp, heil 
og óskemmd. Ábyrgðartími á efnum og vinnu er 1 ár eftir að bygging er fullbúin. 
 
Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað. 
Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða meðferð þeirra kann 
að valda á eigum verkkaupa. Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á þurrum stað. Þess skal 
vandlega gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið getur skemmdum. 
Verja skal pússningasand, svo steinar og óhreinindi blandist ekki saman við hann. 
 
Efni: 
Varðandi vinnureglur og múrgæði, skal fara eftir Rb. Pq 4.001 Vinnureglur, gæðakröfur og prófanir 
í múrblöndum og múr. Eftirfarandi skal haft til viðmiðunar um múrblöndur innanhúss: 
 
Á veggi: 
Rapp: 1 hl. sement + 2.5 hl. sandur 
Grófhúðun:  1 hl. sement + 0,5 hl. kalk + 6 hl. sandur. 
 Loftblendi skv. upplýsingum framleiðanda 
 
Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum viðurkenndra sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega 
óveðruðum. Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum úr ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum 
efnum að skaðlegt geti verið. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. 
Ekki má nota vikursand til íblöndunar. 
 
Nota skal loftblendi í múrblöndunina þannig að mælt loftmagn í ferskum múr sé á bilinu 4-6%. 
Loftmagn múrblöndunar skal mæla áður en vinna við múrhúðun hefst, og síðan eftir ákvörðun 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. 
 

2.5.1.1 Útveggir - Frágangur og slípun 

Um staðla, efnisgæði, nákvæmniskröfur, prófanir og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um múrverk 
gildir það sem fram kemur í kafla 2.5.1 
 
Fylla skal yfir ofnalagnir þar sem þær liggja í þar til gerðum þynningum 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru gefnar í heild og miðast við að flöturinn sé tilbúinn til spörslunar. 
 

2.5.1.2 Frágangur við glugga 

Um staðla, efnisgæði, nákvæmniskröfur, prófanir og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um múrverk 
gildir það sem fram kemur í kafla 2.5.1 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur frágangs við glugga og eru lm. 
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2.5.1.3 Innveggir og hleðslusteinn 

Innveggir skulu reistir með mestu mögulegu nákvæmni og skal réttleiki veggja vera þannig að 
málari geti  heilsparslað beint á veggi. Krafa um réttleika þeirra skal vera ekki meiri skekkja en 5 
mm mælt með 3 mtr. réttskeið. Ef málari telur sig ekki geta sparslað beint á vegg eftir uppsetningu 
þeirra skal verktaki lagfæra vegginn svo hann standist nákvæmniskröfur á sinn kostnað. Verkkaupi 
áskilur sér rétt til að gera við veggi sem ekki uppfylla þessar kröfur á kostnað verktaka.  Efni veggja 
skal vera vottað efni frá Ytong eða sambærilegt og skulu veggir reistir eftir leiðbeiningum frá 
framleiðanda. Allir innveggir skulu uppfylla kröfur hönnuða og Byggingarreglugerð.  
 
Lögð er rík áhersla á og gengið verður eftir að veggir verði jafnir og áferðarfallegir, og lausir við öll 
brot og hlykki, og að gengið verði þannig frá samskeytum að þau verði ekki sjáanleg þegar þeir 
eru fullfrágengnir. 
 
Magntölur – einingaverð 
Greitt er fyrir hvern m2 af fullfrágengnum vegg sem uppfyllir nákvæmniskröfur. 
 

2.5.1.4 Gólf 

Leggja skal í gólf í húsinu á báðum hæðum með afréttingarfloti. Gólf skal rétta af með að meðaltali 
10mm þykku afréttingarfloti 10mm undir parket og flísar. Flot verður á bilinu 3-24 mm. eða að 
meðaltali um 10 mm. 
 
Lega og bil milli slanga kemur fram á teikningum. Þar sem niðurföll eru í gólfi skal hafa a.m.k. 1% 
halla að gólfniðurfalli. Verktaki skal kynna sér gerðir og þykkt gólfefna áður en ílögn er lögð, og 
hafa þykkt ílagnar í samræmi við það, þannig að endanleg hæð á gólfi verði hin sama á hvorri 
hæð, eða eins og teikningar kveða nánar á um. Áður en lagt verður í gólf skal hreinsa plötuna 
vandlega, fjarlægja allar lausar steypuflögur og aukaefni með meitli og háþrýstiþvo síðan með 
köldu hreinu vatni. Þess skal sérstaklega gætt að ekki verði eftir óhreinindi undir eða á milli 
gólflagna. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m2 gólfflata. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við 
efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og teikningum. 
 

2.5.2 Trésmíði 

2.5.2.1 Klæðning CLT veggeininga á efri hæð 

Klæða skal alla CLT útveggi á efri hæð með gipsplötum. Gipsplötur skulu vera frá viðurkenndum 
framleiðanda, t.d. Gyproc, Norgips, eða Danogips. Nota skal 13mm plötur. Ytra lag gipsplatna skal 
vera með þynntum langköntum. Plöturnar skulu vera sléttar og hornréttar, með skörpum köntum 
og einsleitu yfirborði. 
 
Öll fagvinna skal unnin af fagmönnum mönnum, sem vanir eru vinnu við gipsveggi. Þeir skulu hafa 
reynslu og hæfni til að dæma vinnugæði í einstökum tilvikum. 
Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 
Verktaka ber að fylgja fyrirmælum framleiðanda/söluaðila varðandi meðferð efna, frágang og 
uppsetningu, nema annað komi fram í sérlýsingu. 
Verktaki skal miða við frágang frá Gyproc og fylgja ber fyrirmælum framleiðanda varðandi frágang 
og uppsetningu. 
 



   
    
   Tækni- og verkfræðideild 

 

 

53 Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 
SE-BI LOK 1006 

Nota skal sjálfskerandi gipsskrúfur með grófar gengjur sem ganga í timbur. Skrúfa skal skrúfur 
þétt inní plötur, þannig að þær gangi 1-2mm inn í yfirborð plötunnar og skal þess gætt vandlega 
að þær fari ekki lengra inní plötu eða innúr pappalagi plötunnar. 
 
Veggir skulu vera beinir í lóð og línu. Halli má ekki vera meiri en 5mm á 3m réttskeið. 
 
Verktaki skal eftir því sem verður við komið nota plötur í heilum lengdum. 
 
Á öll úthorn og í hurðargöt skal setja styrktarprófíla úr blikki í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 
Lögð er áhersla á að hurðar og gluggagöt séu vel unnin svo að jöfn fúga sé með körmum. 
 
Ganga skal frá plötunum undir spörslun. 
 
Lögð er rík áhersla á og gengið verður eftir að veggir verði jafnir og áferðarfallegir, og lausir við öll 
brot og hlykki, og að gengið verði þannig frá samskeytum að þau verði ekki sjáanleg þegar þeir 
eru fullfrágengnir. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m2 eins og hægt er að mæla þá að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. Einingaverð 
skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og 
teikningum. 
 

2.5.2.2 Klæðning CLT þakeininga á efri hæð 

Klæða skal CLT þak á efri hæð með gipsplötum. Gipsplötur skulu vera frá viðurkenndum 
framleiðanda, t.d. Gyproc, Norgips, eða Danogips. Nota skal 13mm plötur. Ytra lag gipsplatna skal 
vera með þynntum langköntum. Plöturnar skulu vera sléttar og hornréttar, með skörpum köntum 
og einsleitu yfirborði. 
 
Öll fagvinna skal unnin af fagmönnum mönnum, sem vanir eru vinnu við gips. Þeir skulu hafa 
reynslu og hæfni til að dæma vinnugæði í einstökum tilvikum. 
Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 
Verktaka ber að fylgja fyrirmælum framleiðanda/söluaðila varðandi meðferð efna, frágang og 
uppsetningu, nema annað komi fram í sérlýsingu. 
Verktaki skal miða við frágang frá Gyproc og fylgja ber fyrirmælum framleiðanda varðandi frágang 
og uppsetningu. 
 
Rafmagnsgrind (afréttingagrind) úr 45x45mm efni  skrúfast í CLT einingar c/c 400mm. og síðan 
klædd með gifs loftaklæðningu. 
 
Nota skal sjálfskerandi gipsskrúfur með grófar gengjur sem ganga í timbur. Skrúfa skal skrúfur 
þétt inní plötur, þannig að þær gangi 1-2mm inn í yfirborð plötunnar og skal þess gætt vandlega 
að þær fari ekki lengra inní plötu eða innúr pappalagi plötunnar. 
 
Öll loft skulu vera bein og slétt í línu. Misfellur mega ekki vera meiri en 5mm á 3m réttskeið. 
 
Verktaki skal eftir því sem verður við komið nota plötur í heilum lengdum. 
 
Ganga skal frá plötunum undir spörslun. 
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Lögð er rík áhersla á og gengið verður eftir að yfirborð lofts verði jafnt og áferðarfallegt, og laust 
við öll brot og hlykki, og að gengið verði þannig frá samskeytum að þau verði ekki sjáanleg þegar 
þeir eru fullfrágengnir. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m2 eins og hægt er að mæla yfirborð að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. 
Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn, samkvæmt 
verklýsingu og teikningum. 
 

2.5.2.3 Einangrun og klæðning sperruþaks 

Einangrun skal vera 220mm þakull. Rakasperra skal klædd undur þakull og frágangur skv. 
leiðbeiningum framleiðanda. Rafmagnsgrind (afréttingagrind) úr 45x45mm efni  skrúfast þvert á 
sperrur c/c 400mm. Rafmagnsgrind skal síðan klædd með gifs loftaklæðningu. 
 
Gipsplötur skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda, t.d. Gyproc, Norgips, eða Danogips. Nota 
skal 13mm plötur. Ytra lag gipsplatna skal vera með þynntum langköntum. Plöturnar skulu vera 
sléttar og hornréttar, með skörpum köntum og einsleitu yfirborði. 
 
Öll fagvinna skal unnin af fagmönnum mönnum, sem vanir eru vinnu við gips. Þeir skulu hafa 
reynslu og hæfni til að dæma vinnugæði í einstökum tilvikum. 
Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 
Verktaka ber að fylgja fyrirmælum framleiðanda/söluaðila varðandi meðferð efna, frágang og 
uppsetningu, nema annað komi fram í sérlýsingu. 
Verktaki skal miða við frágang frá Gyproc og fylgja ber fyrirmælum framleiðanda varðandi frágang 
og uppsetningu. 
 
Nota skal sjálfskerandi gipsskrúfur með grófar gengjur sem ganga í timbur.. Skrúfa skal skrúfur 
þétt inní plötur, þannig að þær gangi 1-2mm inn í yfirborð plötunnar og skal þess gætt vandlega 
að þær fari ekki lengra inní plötu eða innúr pappalagi plötunnar. 
 
Öll loft skulu vera bein og slétt í línu. Misfellur mega ekki vera meiri en 5mm á 3m réttskeið. 
 
Verktaki skal eftir því sem verður við komið nota plötur í heilum lengdum. 
 
Ganga skal frá plötunum undir spörslun. 
 
Lögð er rík áhersla á og gengið verður eftir að yfirborð lofts verði jafnt og áferðarfallegt, og laust 
við öll brot og hlykki, og að gengið verði þannig frá samskeytum að þau verði ekki sjáanleg þegar 
þeir eru fullfrágengnir. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m2 eins og hægt er að mæla yfirborð að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. 
Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn, samkvæmt 
verklýsingu og teikningum. 
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2.5.3 Málun og sandspörslun 

Málning almennt 

Til verkliða telst málun alls hússins að innan. Helstu verkþættir eru sandspörslun og málun 
steyptra út- og innveggja, málun lofta og gólfa, málun innveggja og rykbinding. 
Verktaki er skyldugur að sjá svo um, að málningu, fylliefnum og upplausnum sé ekki hellt í 
frárennslislagnir hússins heldur eytt á eyðingarstöð. Áður en verktaki skilar húsinu skulu málarar 
yfirfara bygginguna og gera við skemmdir, sem kunna að hafa orðið á byggingatímanum. Um 
meðferð allra efna skal farið eftir fyrirmælum framleiðanda. 
 
Málning, almenn: 
Plastmálning : Viðmiðun Nordsjö Professional P25 málning frá Sérefni  
Plastmálning sem inniheldur akrýlbindiefni. Málning, sem gefur vel þvotthelda filmu eftir þornun. 
Gljástig 25% . Efnisnotkun 1 ltr. á hverja 6-8 m² í umferð. 
 
Málning, votrými: 
Plastmálning : Viðmiðun Nordsjö Perform+ bathroom málning frá Sérefni 
Plastmálning sem inniheldur akrýlbindiefni. Málning, sem gefur vel þvotthelda filmu eftir þornun. 
Gljástig 30% . Efnisnotkun 1 ltr. á hverja 6-8 m² í umferð. 
 
Gólflakk: 
Gólflakk: Viðmið Safír lakk frá Málningu ehf. Gljástig 90%. Efnisnotkun 1 ltr. á hverja 7-8 m² í 
umferð 
 
Litaval: 
Ákvörðun lita skal vera í samráði við arkitekta verkkaupa. Áður en veggir verða málaðir verður 
gefin út forsögn um liti. Einhverjir veggir verða málaðir í áherslulitum. 
 
Efnisval: 
Mála skal alla í herbergjum og göngum með plastmálningu með gljástig 25% og loft með gljástig 
5%. Veggi í eldhúsi, baðherbergjum, búningsklefum, þvottahúsum, tæknirýmum og öðrum 
votrýmum skal mála með sveppaþolinni plastmálningu með gljástig 30% 
 
Magntölur og einingaverð: 
Á eftir hverjum lið eru nokkur skýringarorð um hvernig viðkomandi verkliður er mældur og hvað 
innifalið er í einingaverði hans. Verð er allt málningarefni og vinna. 
 

2.5.3.1 Spörslun og málun steyptra veggja 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.5.3 
 
Steyptir veggir hafa verið slípaðir af móta förum og grófviðgerðir af uppsteypuverktaka. 
Steypta inn- og útveggi skal sandsparsla á eftirfarandi hátt: 

 Gert við skemmdir með gifsi eða gifsmúr. 
 Líma hornalista á úthorn steyptra veggja 
 Sprauta eða draga sandsparsl á veggi, slétta með 0,8-1 metra langri réttskeið þannig að 

yfirborð veggja sé slétt þ.e.a.s. laust við dældir og ójöfnur. 
 Slétta þannig að áferð verði hnökra laus. 
 Slípa yfir flötinn og sandsparsla að nýju yfir hafi sandsparsl rýrnað. 
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 Sandsparsla skal innan í gluggagöt að gluggum og í hurðargöt að hurðum. Einnig skal 
sandsparslað og gengið snyrtilega frá í kringum göt, úrtök og aðra byggingarhluta sem 
ganga í gegnum veggi. 

 
Sandsparslaða út- og innveggi skal mála á eftirfarandi hátt : 

 Slípa lauslega. 
 Ein umferð af viðeigandi grunni til að loka gljúpum veggjunum 
 Kítta skal í allar kverkar á milli veggflata og aðliggjandi byggingarhluta. 
 Tvær umferðir vatnsþynnt plastmálning. Gljái 25-30% . Gæta skal að full þakning á flötum 

náist. 
 Blettaspörslun og blettamálun milli umferða eftir þörfum. 

 
Magntölur – einingaverð 
Magntala eru nettó fermetrar m², mælt af teikningum arkitekts. Innifalið er flötur inn að gluggum og hurðum. Öll glugga- 
og hurðaop stærri en 1m² eru dregin frá. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við sandspörslun og málun, 
þ.m.t. kíttun, hornalistar og vinnupallar ef til þarf. 
 

2.5.3.2 Spörslun og málun klæddra CLT-útveggja 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.5.3 
 
Sparsla og mála skal gipsklædda CLT útveggi á eftirfarandi hátt : 

 Leggja skal pappírsborða í límsparsl 
 Sparsla skal síðan 2 umferðir yfir skrúfugöt og plötusamskeyti eða eftir þörfum. 
 Meðfram gólfum, veggjum og loftum skal kítta með veggjum með akrýlkítti. 
 Ein umferð af viðeigandi grunni til að loka gljúpum veggjunum 
 Sparsla skal síðan yfir að nýju öll skrúfugöt og plötusamskeyti og ganga úr skugga um að 
 hvergi séu misfellur á veggjum. 
 Blettmála. 
 Tvær umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 25-30% 

 
Magntölur – einingaverð 
Magntala eru nettó fermetrar m², mælt af teikningum arkitekts. Innifalið er flötur inn að gluggum og hurðum. Öll glugga- 
og hurðaop stærri en 1m² eru dregin frá. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við sandspörslun og málun, 
þ.m.t. kíttun, hornalistar og vinnupallar ef til þarf. 
 

2.5.3.3 Spörslun og málun innveggja 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.5.3 
 
Sparsla og mála skal innveggi (léttsteypueiningar) á eftirfarandi hátt : 

 Heilsparsla veggi svo fletir séu sléttir og jafnir og að hvergi séu misfellur á veggjum. 
 Meðfram gólfum, veggjum og loftum skal kítta með veggjum með akrýlkítti. 
 Ein umferð af viðeigandi grunni til að loka gljúpum veggjunum 
 Blettmála. 
 Tvær umf. vatnsþ. plastmálning gljástig 25-30%. Gæta skal að full þakning á flötum náist 

 
 
Magntölur – einingaverð 
Spörslun og málun innveggja er mæld í nettó fermetrum m², af teikningum arkitekts. Innifalið er flötur inn hurðum. Öll 
hurðaop skulu dregin frá. Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera 
verkliðinn, samkvæmt verklýsingu og teikningum þ.m.t. vinnupallar ef til þarf. 
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2.5.3.4 Spörslun og málun klæddra CLT lofta 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.5.3 
 
Sparsla og mála skal gipsklædd CLT loft á eftirfarandi hátt : 

 Leggja skal pappírsborða í límspartl 
 Sparsla skal síðan 2 umferðir yfir skrúfugöt og plötusamskeyti eða eftir þörfum. 
 Meðfram veggjum og loftum skal kítta með veggjum með akrýlkítti. 
 Ein umferð af viðeigandi grunni til að loka gljúpum veggjunum 
 Sparsla skal síðan yfir að nýju öll skrúfugöt og plötusamskeyti og ganga úr skugga um að 
 hvergi séu misfellur á veggjum svo fletir séu sléttir og jafnir. 
 Blettmála. 
 Tvær umferðir vatnsþynnanleg plastmálning gljástig 25-30% 

 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m2 lofta eins og hægt er að mæla þau að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. 
Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verkliðinn, samkvæmt 
verklýsingu og teikningum þ.m.t. vinnupallar ef til þarf. 
 

2.5.3.5 Spörslun og málun steyptra lofta 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.5.3 
 
Steypt loft á neðri hæð byggingar skal sandsparsla á eftirfarandi hátt: 

 Gert við skemmdir með gifsi, gifsmúr eða hefðbundnum múr. 
 Sprauta eða draga sandsparsl á loft, slétta með 0,8-1 metra langri réttskeið þannig að 

yfirborð veggja sé slétt þ.e.a.s. laust við dældir og ójöfnur. 
 Slétta þannig að áferð verði hnökralaus. 
 Slípa yfir flötinn og sandsparsla að nýju yfir hafi sandsparsl rýrnað. 
 Sandsparsla skal loftaflöt og gengið snyrtilega frá í kringum göt, úrtök og aðra 

byggingarhluta sem ganga í gegnum loft eftir því sem við á. 
 
Sandspörsluð loft skal mála á eftirfarandi hátt : 

 Ein umferð af viðeigandi grunni. 
 Kítta skal í allar kverkar milli lofta og aðliggjandi byggingarhluta 
 Blettaspörslun og blettamálun milli umferða eftir þörfum. 
 Tvær umferðir vatnsþynnt plastmálning. Gljái 5% . Gæta skal að full þakning á flötum náist. 

 
Magntölur – einingaverð 
Magntala eru nettó fermetrar m², mælt af teikningum arkitekts. Magntaka málningar miðast við að ekki sé málað lengra 
en 10 sm inn á þann flöt er fastar innréttingar hylja. Í einingaverði skal vera innifalið allt efni og vinna við sandspörslun, 
málun, þ.m.t. kíttun og vinnupalla ef til þarf. 
 

2.5.3.6 Málun gólfa 

 
Sjá almenna lýsingu í grein 2.5.3 
Mála skal gólf bílageymslu á 1.hæð með gólflakki. Litur skal vera RAL 7005 eða sambærilegur. 
Undirlag verður að vera hreint, þurrt og ryklaust. Nýsteypt gólf þurfa að vera gegnum hörðnuð og 
sementshúðin slípuð af áður en málað er. 
Ómálaða steinsteypu skal grunna með gólflakki þynntri um 20-30% skv. fyrirmælum framleiðanda. 
Mála síðan tvær umferðir með gólflakki. 
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Magntölur – einingaverð 
Málun gólfs í bílageymslu er mæld nettó fermetrar m², mælt af teikningum arkitekts. Í einingaverði skal vera innifalið 
allt efni og vinna við málun gólfa. 
 
 

2.5.4 Innréttingar 

Almennt 

 
Til verksins telst smíði og uppsetning á eldhúsinnréttingum, baðinnréttingum, fataskápum, skápum 
og hillum á báðum hæðum. Miðað er við að innréttingar í húsnæðið séu úr staðlaðri innréttinga-
framleiðslu eftir því sem við verður komið. Öll vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks og 
óaðfinnanleg. 
 
Efni 
Allt efni skal vera ætlað til innréttingasmíði. Verktaki skal með hæfilegum fyrirvara leggja fram við 
verkkaupa sýnishorn af öllum efnistegundum sem hann hyggst nota til samþykktar. Hann skal 
einnig tilgreina hvaða efni hann hyggst nota til að yfirborðsverja viðkomandi efni. Verktaka er 
óheimilt að hefja smíði innréttinga fyrr en verkkaupi hefur samþykkt þau efni sem nota á við smíði 
þeirra. Verktaki skal gaumgæfilega athuga efnisval á teikningum. Ef verktaki er í vafa um efnisval 
skal hann leita úrskurðar verkkaupa. 
 
Hurðir, skúffufrontar, kappar undir efri skápum, sýnilegar hliðar, áfellur og hillur 
Allar hurðir á innréttingum og skápum, kappar, sýnilegar hliðar og hillur ásamt áfellum við 
innréttingar skulu vera 18mm spónaplötur kantlímdar, lagðar harðplasti með ljósri eikaráferð, 
beinstífuð með viðaráferð og kantlímdar með PVC-kanti með ljósri eikaráferð í stíl. Athuga skal að 
„viðaræðar á harðplasti“ liggi lóðréttar á innréttingum eftir uppsetningu. 
 
Borðplötur 
Borðplötur skal smíða úr 30mm spónaplötum lagðar harðplasti tegund t.d. Crystal white lituð og 
kantlímdar með PVC-kanti með ljósri áferð. Endanlegt efnisval skal vera í samráði við arkitekt. 
 
Plastlagt hillu- og skápaefni 
Allt hillu- og skápa efni skal vera fyrsta flokks plastlagt skápa og hilluefni ljóshvítt. Þykkt skápaefnis 
er 18mm nema annað sé tekið fram. Bök í skápa skal smíða úr 3mm plasthúðuðum 
masonitplötum. Taka skal úr fyrir baki í hliðar. Allar hillur sem eru á hilluberum skulu vera 
harðplastlagðar með sama harðplasti og aðliggjandi innrétting og kantlímd með PVC. 
 
Lamir skúffubrautir og handföng 
Allar skápalamir lengd 100-120mm í opinni stöðu skulu vera úr stáli af vandaðri gerð stillanlegar í 
þrjár áttir og hafa hlotið vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eða sambærilegum aðila. Lamir 
skulu vera með ljúfklokun (skellivörn). 
Handföng skulu vera U-laga úr ryðfríu burstuðu stáli, lengd um 210mm, valið í samráði við arkitekt. 
Skúffubrautir skulu vera af vandaðri gerð með ljúflokun (skellivörn) og hafa hlotið vöruvottun 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eða sambærilegra aðila. Skúffubrautir skulu vera með háum 
hliðum hæð 85 eða 170mm. Skúffubotn og bakhlið skal vera úr 18mm plasthúðuðum 
spónaplötum. Forstykki skal vera fest á skúffubrautir. Í fataskápa skal setja vandaðar körfur úr 
nylonhúðuðu stáli samkvæmt teikningum arkitekts. 
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Samsetningar 
Allar samsetningar skulu vera áferðarfallegar. Ekki skal setja innréttingar saman með skrúfum 
nema þær felist örugglega eða sjáist ekki á yfirborði innréttinga. 
 
Uppsetning 
Neðri skápum skal fest tryggilega að aftan í gegnum lista að ofan. Efri skápum skal fest í gegnum 
sérstök hornbönd sem setja skal á öll horn skápabaks eða á annan hátt samkvæmt forskrift 
innréttingaframleiðanda. Skápum er fest léttsteypuveggi, CLT veggeiningar eða í steypta veggi. 
Verktaki ber ábyrgð á því að rafmagnstæki s.s. ofn og helluborð passi inn í innréttingar og skal 
hann samræma stærðir við birgja rafmagnstækja. Upplýsingar um birgja rafmagnstækja skulu 
liggja fyrir áður en smíði innréttinga hefst. Innifalið í vinnu við innréttingar er uppsetning 
rafmagnstækja ásamt loka frágangi, en rafvirki tengir. 
Verktaki skal setja upp og fella inn í innréttingar öll heimilistæki. Verktaki skal sjá um að taka utan 
af tækjum, ganga frá þeim í innréttingu og stilla þannig að þau séu tilbúnum til notkunar. Tengingar 
á rafmagnstækjum eru magnteknar undir rafmagnslið. 
 

2.5.4.1 Eldhúsinnrétting 

 
Smíði og uppbygging innréttinga skal vera samkvæmt lýsingu í grein 2.5.4 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu eldhúsinnréttingar á efri hæð. Úr borðplötu skal taka úr fyrir 
vask og blöndunartækjum. Úr borðplötu á eldunareyju skal taka úr fyrir helluborði. Einnig skal taka 
úr fyrir rafmagnstenglum, neysluvatns og frárennslislögnum í skápabök. Hillur í innréttingum skulu 
vera lausar og bornar uppi af hillutöppum. Ljósakappi skal vera undir efri skápum og taka skal úr 
ljósakappa fyrir innfelldum halogen ljósum. Höldur á skápa skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 
2.4.5.1. Líma skal burstað stál framan á sökkul. Opnar hillur skulu vera með faldar festingar. 
Loka skal frá innréttingu upp við loft og aðliggjandi veggi með áfellu. Einnig skal loka við hlið 
ísskáps. Áfellur skulu vera með sömu áferð og innrétting. 
 
Magntölur – einingaverð 
Innrétting er verðlögð sem heild. Í verði innréttingar skal vera innifalið allt efni og vinna við smíði og uppsetningu 
innréttingar þ.m.t. burstað stál á sökkla. Vaskur og blöndunartæki fylgja lögnum í verði, verkkaupi leggur til 
rafmagnstæki. 
 

2.5.4.2 Baðinnrétting 

Smíði og uppbygging innréttinga skal vera samkvæmt lýsingu í grein 2.5.4 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu þriggja baðinnréttinga á báðum hæðum. 
Úr borðplötu skal taka úr fyrir einum vask og blöndunartækjum. Efri skápar skulu hafa færanlegar 
hillur bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa skulu einnig vera samkvæmt lýsingu í lið 2.5.4 
 
Magntölur – einingaverð 
Baðinnrétting er verðlögð í stykkjum (stk.). Í verði innréttinga skal vera innifalið allt efni og vinnavið smíði og uppsetningu 
innréttingar, þ.m.t. kíttun. Vaskur og blöndunartæki fylgja lögnum í verði. 
 

2.5.4.3 Fataskápar 

Smíði og uppbygging fataskápa skal vera samkvæmt lýsingu í grein 2.5.4 og samkvæmt 
teikningum arkitekta. 
Um er að ræða smíði og uppsetningu á fataskápum í svefnherbergjum á báðum hæðum. 
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Hillur í skápum skulu vera færanlegar og bornar uppi af hillutöppum. Höldur á skápa og 
skúffugrindur skulu vera samkvæmt lýsingu í lið 2.5.4 Sökkull skal vera með sömu áferð og gólf. 
Slár í fatahengi skulu vera úr staðlaðri elipsulaga krómuðum stálrörum. 
 
Magntölur – einingaverð 
Fataskápar eru verðlagðir í stykkjum (stk.) hver skápaeining. Í verði fataskápa skal vera innifalið allt efni og vinna við 
smíði og uppsetningu þ.m.t. frágangur sökkla 
 
 

2.5.5 Innihurðir 

Almennt 

Sjá teikningu 2.09 
 
Efni 
Allt efni sem nota skal til smíði hurða skal vera fyrsta flokks af gæðum og án viðarlita eða 
hverskonar skemmda. Allir hurðarkarmar og innihurðir skulu vera harðplastlagðar með eikaráferð 
til viðmiðunar Touch Oak Nature DQ og kantlímdar með PVC-kanti með eikaráferð í stíl. 
Allt efnisval skal borið undir verkkaupa til samþykktar fyrir smíði. 
 
Smíði og uppsetning 
Hurðir sem uppfylla skulu brunakröfur eru merktar sérstaklega á hurðaskrá og hurðarteikningum. 
Áður en smíði hurða hefst skal verktaki leggja fram vottun frá Mannvirkjastofnun um að hurðir og 
frágangur þeirra uppfylli brunakröfur. 
Hurðir skulu einnig uppfylla að allt að 40 dB hljóðkröfu og skal verktaki framvísa vottun um 
hljóðheldni hurða. 
Festa skal karma með „Audiofix“ festingum og notast við skrúfur fyrir steypu eða timbur eftir 
aðstæðum. 
Hurðablöð eru t.d. byggð upp úr Sauerland 33RH spónaholplötum eða sambærilegum 
hurðarblokkum með tveimur 3mm masonít plötum á hvort byrði. Á útbrúnir blaða skal líma 
5x39mm lista allan hringinn. Líma skal PVC kant yfir alla samsetninguna, þ.a. heildarþykkt 
hurðarblaðs verði 45mm. 
Karmur hurða skal t.d. vera 30mm samlímdur og harðplastlagður með 20x25 slaglista með 
ífræstum þéttilista skrúfaðan í karm. Kant líma skal karma með PVC lista. 
Með öllum hurðakörmum skal setja harðplastlögð gerefti 10x60mm. Gerefti fylgja hurðum í verði. 
Athugið að lakka skal vandlega enda sem ganga niður í gólf á gereftum og hurðakörmum. 
Í votrýmum skal auk þess lakka undir karma og kítta til varnar raka. 
EICS30 hurðar eru stálhurðir og skulu hannaðar samkvæmt vottun framleiðanda. Þær skulu 
standast allar brunakröfur. 
 
Hurðarbúnaður 
Á allar hurðir skal setja lamir úr ryðfríu stáli áferð burstuð tvö stykki á hverja hurð. Skrúfur skulu 
vera úr sama efni og lamir. Lamir skal smyrja með vatnsfrírri feiti um leið og hengslað er. 
Á allar hurðir skal setja vandaðar skrár til viðmiðunar af gerðinni KFV eða sambærilegar áferð 
burstað stál. Handföng og rósettur Ø50mm af gerðinni Randi eða sambærilegar skulu vera úr 
ryðfríu stáli með burstaðri stáláferð. 
Á salerni skal setja wc innihurðaskrár með snerli úr burstuðu stáli. 
Við allar hurðir skal setja hurðarstoppara í gólf úr ryðfríu burstuðu stáli með gúmmí hettu af 
gerðinni Randi eða sambærilega. Hurðastoppun skal ákveðin í samráði við verkkaupa. 
Allur hurðarbúnaður skal uppfylla DS og DIN staðla um hurðarbúnað. 
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Uppsetning hurða og gluggakarma 
Hurða- og gluggakarmar sem koma í léttsteypuveggi skal festa tryggilega með viðeigandi skrúfum. 
Hurða- og gluggakarmar sem koma í steinveggi skal festa tryggilega með tréskrúfum í tappa í 
steinveggjum. Festa skal karma með „Audiofix“  festingum og notast við skrúfur fyrir steypu eða 
timbur eftir því sem við á. Setja skal fjarlægðarklossa úr furu milli karma og veggjar og þéttfylla 
með steinullareinangrun allan hringinn. Körmum skal fest með fimm 100mm skrúfum á hæðina 
lama megin en fjórum skráar megin. Skrúfur skulu vera festar í fals fyrir slaglista. 
Festingar hurða- og gluggakarma skulu ekki sjást á yfirborði viðar. 
 
Greiðslufyrirkomulag 
Innihurðir eru taldar í stykkjum. Innifalið í verði innihurða skal vera allt efni og vinna við smíði og 
uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, skrár, cylendrar, húnar, frágangskappar ofan við rennihurðir og 
gerefti 
 

2.5.5.1 Innihurðir án kröfu 

Allar upplýsingar um smíði, innihurða, innihurðakarma, hurðabúnaðar og kröfur til innihurða er 
samkvæmt lýsingu í grein 2.5.5 
 
Magntölur – einingaverð 
Innihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) hverrar hurðagerðar samkvæmt innihurðaskrá. Innifalið í verði innihurða skal vera 
allt efni og vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, skrár, húnar, gerefti, gler, hurðastopparar og annar 
búnaður sem tilgreindur er í lýsingu. 
 

2.5.5.2 Innihurðir EICS30 

Allar upplýsingar um smíði, innihurða, innihurðakarma, hurðabúnaðar og kröfur til innihurða er 
samkvæmt lýsingu í grein 2.5.5 
EICS30 hurðar eru stálhurðir og skulu hannaðar samkvæmt vottun framleiðanda. Þær skulu 
standast allar brunakröfur. 
 
Magntölur – einingaverð 
Allar innihurðir eru taldar í stykkjum (stk.) hverrar hurðagerðar samkvæmt innihurðaskrá. Innifalið í verði innihurða skal 
vera allt efni og vinna við smíði og uppsetningu þ.m.t. hurðapumpur, skrár, húnar, gerefti, gler, hurðastopparar og annar 
búnaður sem tilgreindur er í lýsingu. 
 

2.5.6 Gólfefni 

Almennt 

Gólf skal þar sem við á steinrífa, hreinsa og skafa vandlega af óhreinindum. Eftir sköfun og 
hreinsun skal þvo gólfin rækilega. 
 
Raki í plötu má ekki vera meiri en 3.5% ef raki er yfir viðmiðunarmörkum við lögn skal nota 
rakavarnargrunn t.d. Ardipox 200 frá Ardex eða sambærilegt. 
 
Gera skal vanalega við allar sprungur og misfellur, sem áhrif geta haft á endanlega yfirborðsáferð. 
Gera skal ráð fyrir að fleyta þurfi gólf allt að 10 mm. Mögulega mishæð gólfs í hurðargötum skal 
spartla úr í jafna hæð, og aðlaga skal gólf að skillista milli gólfefna. 
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Áður en grunnun fer fram, skal ganga úr skugga um að gólfið sé hreint og laust við ryk og örður. 
Að lokum skal grunna gólfið. Flöturinn skal fá að þorna skv. fyrirmælum framleiðanda/söluaðila. 
 
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir þennan verklið. Kostnaður skal innifalinn í lagningu gólfefna. 
 

2.5.6.1 Gólfefni parket 

Öll gólf í viðverurýmum eins og stofum og borðstofum auk svefnherbergja og eldhúss skal 
parketleggja. Parket skal leggja ofan á 1,5mm gúmmí einangrunarfilti af gerðinni Floor Muffler One 
eða sambærilegt sem uppfyllir hljóðkröfur >69 dB skv. ASTM E989 – 18, á milli hæða. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er gefin upp í m² Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og vinnu sem þarf til að ljúka verkinu. Þ.m.t. undirlag 
og parketlistar 
 

2.5.6.2 Gólfefni flísalögn 

Á gólfi í anddyri, þvottahúsi og salernum skal flísalagt með flísum 30x30 cm, lagðar í múr eða 
límdar, þannig að endanlegt yfirborð flísa og parkets í aðliggjandi rýmum séu i sama fleti. Þar sem 
parket er í aðliggjandi rými skulu samskeyti gólfefna vera undir hurð. Efnisval og litur skal ákveðinn 
í samráði við verkkaupa. 
 
Nota skal viðeigandi lím og fúguefni eftir ráðleggingu framleiðanda. Gæta skal sérstaklega að því 
að lím og fúguefni sé ætlað til nota þar sem er gólfhiti 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er gefin upp í m². Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og vinnu sem þarf til að ljúka verkinu. Þ.m.t. lím, 
fúguefni og frágangslistar í kverkum 
 

2.5.7 Stigahandrið 

Almennt 

Stigahandrið er gert úr hertu 12mm öryggisgleri sem fest er með ryðfríum kringlóttum 50mm  Q-
rail festingum ANSI 304 (Model 0747) eða sambærilegum í stigakjálka og á innanverða milliplötu 
í stigaopi. Tveimur festingum skal vera komið fyrir á 3 stöðum í hvert gler skv. nánari skýringum.  
Fyrsta gatasamstæða skal vera 100-300mm frá enda. Hæð neðra gats frá neðri brún glers skal 
vera ekki minna en 80mm. Gatmál skal vera 20mm. 
 
10mm snitt hulsu er komið fyrir í stigakjálka og milliplötu sem festingabotnar eru síðan skrúfaðir í.  
 
Ávallt skal stuðst við leiðbeiningar framleiðanda og sérstaklega hugað að stærð borgata í gler sem 
hæfa festingum. Gera skal ráð fyrir 2 glerjum á stigakjálka og deila skal heildarlengd jafnt niður á 
glerfjölda. Hæð glers skal vera 900 mm frá  tröppunefi mælt lóðrétt. Bil milli glerja skal vera því 
sem næst 15mm +/- 5mm. 
 
Gler sem festast í milliplötu lárétt í stigaopi skulu vera 2 á langhlið en stakt gler í endanum. 
Endagler skal ekki vera meira en 50mm frá vegg. 

2.5.7.1 Glerhandrið í stiga 

Smíði og uppbygging á glerhandriði í stiga skv. teikningu 2.05-02 og lýsingu í 2.5.7 
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Magntölur – einingaverð 
Magntala er gefin upp í mtr af uppsettu handriði. Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og vinnu sem þarf til að ljúka 
verkinu. Þ.m.t. allt gler og allar festingar 

2.6 Frágangur utanhúss 

2.6.1 Svalahandrið 

Almennt 

Svalahandrið skulu vera glerhandrið af Q-railing „Easy Glass Pro“ gerð eða sambærileg. Um er 
að ræða U-laga skúffur úr áli sem festar eru á hlið með múrboltum eða öðrum viðurkenndum 
festingabúnaði. Endanleg hæð handriða með handlista skal vera 1100mm frá yfirborði svalagólfs 
skv. reglugerð og skal standast álagskröfur Byggingarreglugerðar varðandi hámarks svignun. Gler 
skal vera 17,76mm (88.3) hert samlímt glært gler slípað á öllum brúnum. 
Frágangur skal allur vera fyrsta flokks skv. upplýsingum framleiðanda. 
 

2.6.1.1 Stærri svalir - Frágangur og uppsetning 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.6.1 
Sjá deili nr.13 á teikningu 2.06-07 
 
Handrið á stærri svölum skal samanstanda af festiklossa sem komið er fyrir utan á svalaplötu 
samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Festingar skulu tryggilega festar með 12mm. ryðfríum 
ANSI-316 múrboltum 85mm á lengd. 
 
Gler er sett í festingar skv. leiðbeiningum framleiðanda og skal vera lóðrétt standandi með 
hámarks halla +/-3mm í 1100mm hæð. 
 
Handlisti skal vera 42,4mm að utanmáli úr ANSI-316 burstuðu ryðfríu stáli. Handlisti festist með 
þar til gerðum gúmílista og fellur yfir glerið. Ganga skal frá hornum með samsetningum 
framleiðanda og endalok skulu vera á öllum endum. 
 
Allur frágangur skal vera fyrsta flokks 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er gefin upp í lengdarmetrum handriðs. Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og vinnu sem þarf til að ljúka 
verkþættinum. Þ.m.t. festiklossar, gler, handlistar, hornasamsetningar, endalok, boltar, rær, lím, gúmílistar. 
 

2.6.1.2 Minni svalir - Frágangur og uppsetning 

Sjá almenna lýsingu í grein 2.6.1 
Sjá deili nr.15 á teikningu 2.06-08 
 
Handrið á minni svölum skal samanstanda af festiklossa sem komið er fyrir á innanverðum vegg 
skv. leiðbeiningum framleiðanda. Festingar skulu tryggilega festar með 12mm. ryðfríum festingum 
sem ganga inn í CLT einingar. 
 
Gler er sett í festingar skv. leiðbeiningum framleiðanda og skal vera lóðrétt standandi 
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Handlisti skal vera 42,4mm að utanmáli úr ANSI-316 burstuðu ryðfríu stáli. Handlisti festist með 
þar til gerðum gúmílista og fellur yfir glerið. Ganga skal frá hornum með samsetningum 
framleiðanda og endalok skulu vera á öllum endum. 
 
Allur frágangur skal vera fyrsta flokks 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er gefin upp í lengdarmetrum handriðs. Innifalinn er allur kostnaður vegna efnis og vinnu sem þarf til að ljúka 
verkþættinum. Þ.m.t. festiklossar, gler, handlistar, hornasamsetningar, endalok, skrúfur, lím, gúmílistar. 
 
 

2.6.2 Múrhúðun 

Almennt 

Pússningasandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum. 
Stærðardreifing korna skal liggja innan viðurkenndra marka. Við val á efni og blöndun skal tekið 
tillit til þess, að allt múrverk skal vera með góðri áferð. Verja skal pússningarsandinn svo að 
steinar, rusl og önnur óhreinindi blandist ekki saman við, þar sem hann er geymdur. 
 
Múr: 
Múrklæðning skal byggð upp með undirmúr, biðtími með aðhlúun skv. fyrirmælum framleiðanda 
múrkerfisins. Ekki má hefja pússningu ef hætta er á frosti og verja verður hana gegn regni.  
 
Múr lagaður á staðnum: 
Öll múrvinna og múrefni skal uppfylla kröfur ÍST EN 206:2013+A1:2016, nema annað sé tekið 
fram.  
 
Aðhlúun. 
Áður en múrvinna hefst skal verktaki verja alla byggingarhluta er gætu skemmst við múrvinnuna. 
Við aðhlynningu múrlaga skal bleyta undirmúr með vatni og hann látinn harðna í 4-7 daga. 
Yfirmúrinn skal bleyta í 5-10 daga eftir aðstæðum. Í þurru veðri, miklum vindi og við lágt hitastig 
skal bleyta yfirmúr í allt að 10 daga, til að draga úr rýrnun og sprungumyndun í múrnum. 
 
Múrblöndur 
Allar múrblöndur skal blanda í rúmmálshlutföllum. Hlutföllin séu í samræmi við eftirfarandi, en við 
loftinnihald skal styðjast við Rb-blað Pq4.002 (Múrhúðir – hlutverk, efniseiginleikar): Vinnureglur, 
gæðakröfur og prófanir í múrblöndum og múr skv. Rb Pq4.001 og Rb Pq4.002. og UEAtc 

 Undirmúr (rapp) 1 hl. sement: 1½ hl. sandur. 
 Steypugallar úti: 1 hl. sement: 1½-2 hl. sandur. 
 Á veggi og loft 1 hl. sement, 2½-3 hl. sandur. 

 
Nákvæmniskröfur (vikmörk). 
Gerðar eru eftirfarandi nákvæmniskröfur frá beinum fleti: 

 Úthorn og gluggakantar afréttir, frávik 2 mm/m, hámark 6 mm. 
 Frávik á fleti frá 1,5m réttskeið 3 mm 

 

2.6.2.1 Stoðveggir á lóðamörkum 

Öll mótajárn skal höggva 15 mm inn fyrir yfirborð veggjar og steypuflögur skulu fjarlægðar af 
steyptum veggjum. Fylla skal í allar holur og galla. Að lokum skal slípa yfir. Síðan skal rappa og 
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múrhúða veggina með beinum á hornum og gluggaköntum á hefðbundinn hátt. Með beinum 
hornum er átt við að stillt sé upp á horn og kanta annars vegar. Lágmarksþykkt múrhúðar skal 
vera 15 mm. Nota skal Eðalmúr eða sambærilegt. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er m² flatar og öll op dragast frá. Kantar aðrir en framstandandi vatnsbretti reiknast sem fletir með breidd >15 
cm. 
 

2.6.3 Útveggja klæðningar 

Almennt 

Veðurkápa byggingarinnar skal standast álagskröfur vegna umhverfisþátta sem búist er við að 
mæði á henni vegna veðurfars, s.s. vindálags, regns, snjóálags, salts og sólar. Hún skal þannig 
gerð að bæði innan byggingarinnar og við hana sé tryggð fullnægjandi hljóðvist, brunavörn, öryggi, 
loftgæði og birtuskilyrði auk annarra þátta sem taldir eru upp grein 6.3.2 í Byggingarreglugerð. 
 
Alla útveggi skal einangra með steinull og klæða að utan með álklæðningu. Setja skal upp 
burðarkerfi úr áli með blindfestingum, miða skal við burðarkerfi frá Alucobond eða sambærilegt.  
 
Festa skal ál vinkla á veggi. Gæta skal að því að setja tjörupappa ætíð milli áls og steypu. Allar 
festingar utanhúss skulu þannig útfærðan m.t.t. efnis og/eða útfærslu að engin hætta sé á tæringu 
málma vegna mismunandi spennu þeirra (tvímálmvirkni). 
 
Á veggina skal festa 125 mm steinull, 80kg/m³, λD =0,035 7 kPa með dýflum, sérframleidd 
einangrun til notkunar undir loftræsta klæðningu án gustvarnar, vatnsvarin og með háa 
loftflæðimótstöðu. Neðri brún einangrunar er 100 mm fyrir ofan neðri brún klæðningar, en þar fyrir 
neðan kemur einangrun og múrhúð. Neðan við sökkul kemur músanet og flasning sem gengur 
ofan í jarðveg. Allar plötur skulu vera heilar með óskemmdum hornum og köntum. 
Einangrun skal ávallt falla vel saman og hvergi má glufa á milli platna. Plötur skulu falla þétt að 
undirlagi. Yfirborð frágenginnar einangrunar skal vera slétt og fellt. Fylgja skal leiðbeiningum 
framleiðanda um frágang og uppsetningu. Leita skal samþykkis verkkaupa á frágangi einangrunar 
áður en klætt er yfir. 
 
Á álvinklana skal festa skúffur úr áli með láréttum álboltum til festingar fyrir klæðninguna. Stærð 
og fjöldi vinkla skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.  
 

2.6.3.1 Álklæðning á útveggi  

Sjá deili 12 á teikningu 2.06-02. 
 
Setja skal upp L / T ál-undirkerfi fest með stillanlegum vinkilfestingum. Milli festinga og allra 
útveggja, bæði steyptra og CLT eininga skal setja millilegg (tjörupappa). 
Útveggi skal einangra með 125mm steinullarplötum sem eru festar á stein eða á CLT 
útveggjaeiningar. 
Klæðningin skal vera úr áli Al Mg 3, minnst 3 mm þykkt litaðar með polyester duftlakki skv. 
CORRO-COAT PE-F aðferð. Lakkþykkt skal vera 80µm. Lakkhúð skal vera GSB-prófuð (GSB AL 
631). Litur skal vera gráleitur, samkvæmt nánara vali arkitekt hússins t.d. RAL 7016. 
Allar plötur og forunnar einingar komi á verkstað með álímdri varnarfilmu. Vatnsbretti eru úr sama 
efni og eru þau hnoðuð á festivinkla og til hliðar. Allur frágangur og festingar samanber fyrirmæli 
framleiðenda. 
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Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru m² mælt og talið af teikningum, öll glugga og dyraop dregin frá, en kantar inn að gluggum teknir með.  
Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni, festingar, vinnu og undirbúning til að skila fullfrágengnu verki þ.m.t. 
allur frágangur flasningar við horn, glugga, hurðir o.fl. 
 

2.6.3.2 Þakhattur 

Þakhatt skal smíða skv. deili 12 á teikningu 2.06-03.  
 
Hann skal vera úr áli minnst 3 mm þykkt með innbrenndri lakkhúð í sama lit og útveggjaklæðning. 
Vatnshalli 2°skal vera á þakhatti sem rennur inn á viðsnúið þak. Festihlutar, þ.e. skúffur og vinklar 
skulu vera AlMgSi, hitameðhöndlað. Litur á álklæðningu skal vera RAL-7016. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru lengdarmetrar (mtr). Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni, festingar, vinnu og undirbúning til 
að skila fullfrágengnum verkþætti þ.m.t. allur frágangur flasningar við inn og úthorn o.fl. 
 

2.6.3.3 Viðarklæðning 

Sjá kröfur um efnisgæði og stærðir í kafla 2.6.4 
 
Lárétt liggjandi timburklæðning úr hefluðum lerkiborðum 5mm millibili. 
Veggklæðning úr lerki skal uppsett af fagmönnum og allur frágangur skal vera til fyrirmyndar. Borð 
skrúfuð á undirkerfi með ryðfríum skrúfum. Undirkerfi skal mynda svartlita skuggafúgu. Nota má 
svartan hljóðdúk t.d. undir klæðningu til að ná fram þessum áhrifum. Við neðri brún loftunar skal 
koma fyrir álgataplötu/músavörn. 
Efnisþykktir fullheflaðs lerkis í klæðningu skal vera 95mm x 21mm. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið 
þ.m.t. úrtök og festingar og allur frágangur við inn- og úthorn, kanta og lokun niðri við sökkul. 
 
 

2.6.4 Trésmíði 

Almennt 

Timburklæðning. 
Timburklæðning er lerki (l: Larix siberica) skal vera valið og án galla sem rýrt geta styrk eða 
endingu efnisins. Allt tré sem notað er skal vera sterkt og beinvaxið, ósprungið og án lausra kvista. 
Ekki mega vera margir stórir kvistir í sama þversniði, né heldur mega sjást merki um rot, sveppi 
eða skordýr. Vankantar mega ekki vera í meira mæli en svo að samsetningar, festingar o.fl. sé 
hægt að útfæra á réttan hátt. Klæðningarborð veggja skulu ávalt standast á. 
Grindarefni í lerkiklæðningu þar sem ekki er ál undirkerfi skal vera lerki, sömu gerðar og í 
klæðningu. 
Efnisþykktir fullheflaðs lerkis í klæðningu skal vera 95mm x 21mm. 
Efnisþykktir fullheflaðs lerkis í sólpall skal vera 120mm x 21mm. 
Úrtök í klæðningu vegna lampa eru innifalin í klæðningarverði. 
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Annað grindarefni. 
Allt timbur skal vera heilbrigt og án sýnilegra galla. Efni með stórar sprungur, sem rýra styrk þess 
má ekki nota. Velja skal kvistlítið timbur og skal stærð kvista á kanthlið ekki vera meiri en 50% af 
breidd kantsins. 
Ekki má vera mygla, grágeit eða aðrir sveppir í timbrinu. Viðarraki skal vera á bilinu 12-18%. Timbri 
skal rakka upp á afrétt undirlag á planka og með millileggjum með hæfilegu bili þannig að vel lofti 
um viðinn. Breiða skal vatnsheldar yfirbreiðslur, úr t.d. segldúk en ekki plastdúk, yfir timbrið og 
ganga þannig frá að vel lofti undir. 
 

2.6.4.1 Sólpallur 

Sjá kröfur um efnisgæði og stærðir í kafla 2.6.4 
 
Verktaki skal reisa sólpall skv. málsettum teikningum. Öll vinna skal vera til fyrirmyndar og unnin 
af fagmönnum.  
Sólpallur skal uppbyggður á hefðbundinn hátt. Allt burðarvirki skal vera gagnvarin fura en fullheflað 
lerki í yfirborði hans. Undirstöður sólpalls skulu vera steyptir stöpplar sem steyptir eru í 
náttúruvæna pappahólka Ø305 mm sem skildir eru eftir í jörðu. Efri brún hólka skal vera 10cm yfir 
yfirborði jarðvegs og hólkar skulu vera 900 mm að lengd. 
 
Heitgalvan húðaðir súluskór 45 x 105 mm með ásoðnu 200 mm K12 steypustyrktarjárni skal vera 
steyptur í hólka, einn í hvern miðjan hólk og tekinn í hæð eftir hæðarkóta. Stífa skal súluskó af 
meðan steypa er að taka sig. Millibil milli hólka skal ekki vera meira en C/C 1500 þversum og C/C 
2000 langsum. 
 
Dregari 45 x 195 mm gagnvarinn er festur í súluskó með 8 + 8 stk. heitgalvan húðuðum 4,0 x 40 
mm BMF nöglum. Ef súluskór er ekki í réttri hæð skal setja millilegg á milli súluskós og dregara. 
Leiðari 45 x 145 gagnvarinn festist þvert ofan á dregara með C/C 450. Leiðari er festur við dregara 
með þakásankerum 250H 2 stk. við hvern dregara. Þakásankeri eru nelgd með með 8 + 8 stk. 
heitgalvan húðuðum 4,0 x 40 mm BMF nöglum og ávallt í kross nema við enda dregara. 
 
Dekk 120 x 21mm fullheflað lerki skal gips klætt með 5 mm millibili og skrúfað með ryðfríum 
tréskrúfum 4,5 x 60 mm 2 stk. í hvern leiðara. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið þ.m.t. 
steyptar undirstöður og festingar og allur frágangur við inn- og úthorn og kanta. 
 

2.6.5 Gluggar, gler og hurðir 

Almennt 

Verktaki skal taka öll glugga- og glermál sjálfur og ber ábyrgð á þeim. 
Verktaki skal leggja fram gögn frá óháðum aðila, sem verkkaupi viðurkennir, um U-gildi,  
veðrunarþol, tæringarvörn, upplitun lakkhúðar áls og timburs og statiska útreikninga, brunaflokk 
og aðra þætti sem verkkaupi kynni að fara fram á sem staðfesta gæði timburglugga, 
álgluggakerfisins og glers, sem notað er. 
 
Allt gler skal vera fyrsta flokks, vottað, minnst 10 ára ábyrgð. Allt einangrunargler skal uppfylla 
ákvæði 13.3 kafla Byggingarreglugerðar 
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Þegar skilgreindar eru misþykkar rúður í tvöföldu gleri í gluggum skal þykkri rúðan vera að utan 
verðu. Allar samlímdar einangrunarrúður í sama gluggafleti skulu hafa sömu heildarþykkt.  
 
 
Prófun ísettra glugga: 
Fullfrágengna glugga skal verktaki í samvinnu við verkkaupa yfirfara nákvæmlega á skjalfestan 
hátt. Glerjaðir gluggar skulu slagregnsprófaðir samkvæmt ÍST EN 1027:2016 eins og kemur fram 
í gr. 8.2.6 í Byggingarreglugerð um slagregnsprófun glugga. Gluggi skal standast prófunarálag 
sem er að lágmarki 1100 Pa. 
 
Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum. 
 

2.6.5.1 Útihurðir 

Sjá teikningu 2.04-03 
 
Útihurðir eru ýmist ál/tré hurðir, oregon pine klæddar með ál kápu eða litaðar harðviðarhurðir  litur 
RAL7016. Allar útihurðar skulu koma forunnar og fullmálaðar á verkstað. Áður en pöntun er lögð 
inn fyrir útihurðar skal sýna fram á að þær uppfylli allar kröfu eins og styrkleika, þéttingar og 
festingar. Búnaður sem skal fylgja útihurðum eru hurðarhúnar, þriggja punkta læsingar, skrár 
ASSA krómað, felliþröskuldar og einnig skal póstlúga fylgja aðal útihurð skv. 6.13 kafla 
Byggingarreglugerðar. Ísetning útihurða skal vanda sérstaklega svo að frágangur standist 
veðurálag. Útihurðar eru festar í steinsteypu með Esseve stilli-karmhólk 38 mm og 7,6 x 65 mm 
steinskrúfu. Úti hurðir sem festar eru í timburvegg skal Esseve stilli-karmhólk 38 mm og 7,6 x 65 
mm tréskrúfu. Millibil milli stilli-karmhólka skal ekki vera meira en 500 mm. Rifa milli hurðarkarms 
og steinsteypu skal þétta vel. Fyrst skal troða þéttipulsu í rifuna að utanverðu og troða svo 
einangrun í rifunna að innanverðu, seinni þéttipulsa er síðan sett að innanverðu. Gæta skal þess 
að þéttipulsunni sé troðið nægilega langt inn svo að kíttistaumur nái lámarks þykkt sem er 2/3 af 
breidd rifu. Næst er svæði sem á að kítta grunnað með SIKA grunn eða sambærilegu. Að lokum 
er kíttað með hvítu veðurþolnu þéttikítti SIKAFLEX eða sambærilegt og vanda skal vel við frágang 
á kítti sem skal vera sjáanlegt. Sami frágangur er á hurðum sem gengið er frá í timburvegg. Sjá 
má nánari frágang á teikningum. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er stykki (stk) hvers fullbúinnar og íkominnar hurðar skv. teikningum, töflum og lýsingum arkitekta. 
 

2.6.5.2 Gluggar og gler 

Sjá teikningar 2.04-01, 2.04-02, 2.04-03, 2.06-04 og 2.06-05 
 
Verktaki tekur að sér að setja upp alla glugga og hurðir hússins á báðum hæðum skv. teikningum 
í teiknisetti, og ganga frá þeim að fullu. 
 
Við glerjun skal fylgt leiðbeiningum þess glerframleiðanda, sem selur gler til byggingarinnar og 
reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt Rb 090. 
 
Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum. Verktaki skal taka öll glugga- 
og glermál sjálfur og ber ábyrgð á þeim. 
 
Verktaki skal leggja fram gögn frá óháðum aðila, sem verkkaupi viðurkennir, um U-gildi,  
veðrunarþol, tæringarvörn, upplitun lakkhúðar áls og timburs og statiska útreikninga, brunaflokk 



   
    
   Tækni- og verkfræðideild 

 

 

69 Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 
SE-BI LOK 1006 

og aðra þætti sem verkkaupi kynni að fara fram á sem staðfesta gæði timburglugga, 
álgluggakerfisins og glers, sem notað er. 
 
Verja skal glugga, fög og hurðir vandlega gegn hnjaski meðan á byggingu stendur. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er stykki (stk) hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum og lýsingum arkitekta. 
 

2.6.5.3 Bílskúrshurð 

Verktaki tekur að sér uppsetningu og allan frágang við innkeyrsluhurð í bílskúr. Hurð skal vera 
einangruð flekahurð á brautum með fjarstýrðum mótor. Ein flekaeining skal vera með gluggum. 
Öll uppsetning hurðar skal unnin að fullu skv. fyrirmælum söluaðila/framleiðanda. Innra og ytra 
byrði fleka skulu vera 0,55 mm galvanhúðaðar stálplötur með tvöfaldri innbrenndri  akrýlhúð og 
skal litur hurðar vera Anthrasit grár , RAL 7016. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í stykkjum (stk.) af uppsettri fullfrágenginni innkeyrsluhurð. Einingaverð skal innifela allan kostnað við 
efni, vinnu, þrif, festingar, verkfæri, flutning, rýrnun, förgun umfram efnis, verkpalla, lyftur eða annað það sem 
nauðsynlegt er til að fullklára verklið eins og fram kemur í verklýsingu og á teikningum. 
 

2.6.6 Þakfrágangur 

Almennt 

Sjá teikningar: 2.06-09, 2.06-03. 2.06-09, B104 
Sjá deili:  11 og 15 á teikningu B202. 
 
Til þakfrágangs telst öll vinna við frágang á bæði viðsnúnu þaki og einhalla sperruþaki 
þakpappalögn ásamt smíði og frágang þakkants á einhalla sperruþak. 
Allt timbur sem notað er skal vera húsþurrt úr fjórða flokk eða betra. Allar festingar, naglar, skrúfur, 
boltar skulu vera úr heitgalvanhúðuðu stáli. 
Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við verkkaupa um öll vafaatriði. 
 
Pappalögn á krossviðs eða borðaklæðningu. 
 
Undirlag 
TECHNOELAST K-MS 170/4000 eða sambærilegt er lagt laust ofan á þakið og eldsoðið saman á 
samskeytum. Pappinn skarast 8-10 cm á langhliðum og skamhliðum. Pappalagið er lagt í stefnu 
vatnshallans. 
                        
ATH. Magn festinga á þak er ekki allsstaðar það sama og er breytilegt eftir vindálagi. Þannig skal 
undirlag fest niður með rósettum 8 stk á hvern m2 á þakfleti, 12 stk á hvern m2 á köntum og 15 stk 
á hvern m2 á hornum. 
 
Yfirlag 
TECHNOELAST K-PS 170/5000 eða sambærilegt er eldsoðið á undirlagið og lagt  í sömu stefnu. 
Yfirlagið er lagt þannig að samskeyti komi ca á miðju rúllu yfirlags. Pappin skarast  eins og 
undirlagið. 
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2.6.6.1 Frágangur viðsnúins þaks 

Sjá deili 13 á teikningu B202 
 
Um staðla, efnisgæði, nákvæmniskröfur og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um þakpappalögn 
gildir það sem fram kemur í kafla 2.6.6 
 
250mm einangrun (100mm+100mm+50mm) skal lögð á þakpappa og skal hún skarast í hverju 
lagi þ.e.a.s. að samskeyti skulu ekki vera þau sömu í tveimur aðliggjandi lögum heldur skarast til 
helminga. Ofan á einangrun skal koma drendúkur og síðan leggja steyptar hellur 50x50x5 cm til 
fergingar. Vanda skal niðurlögn hellanna. Hellur skal leggja þannig að þær liggi á öllum fletinum 
og hvergi komi mishæðir á hellubrúnum. Þar sem hellur leggjast að útvegg skal saga af hellunum. 
Millibil milli hellna skal vera sem minnst þó svo mikið að línur verði beinar. Hellur skulu vera skv. 
lýsingu í kafla 2.7.2 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í fermetrum (m2) af fullfrágengnu þaki. Einingaverð skal innifela allan kostnað við efni. Þ.m.t. niðurlögn 
og bræðslu á tjörudúk , einangrun, drendúk, hellur, vinnu, þrif, festingar, verkfæri, flutning, rýrnun, förgun umfram efnis, 
verkpalla, lyftur eða annað það sem nauðsynlegt er til að fullklára verklið eins og fram kemur í lýsingu og á teikningum. 
 

2.6.6.2 Frágangur einhalla sperruþaks 

Um staðla, efnisgæði, nákvæmniskröfur og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um þakpappalögn 
gildir það sem fram kemur í kafla 2.6.6 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í m2 þaks. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullvinna niðurlögn og bræðslu á tjörudúk. 
Þ.m.t. verkfæri, flutning, rýrnun, förgun umfram efnis, verkpalla, lyftur eða annað það sem nauðsynlegt er til að fullklára 
verklið eins og fram kemur í lýsingu og á teikningum. 

 

2.6.6.3 Þakkantur á einhalla sperruþak 

Þakkant skal smíða skv teikningu 2.06-09 og deili 11 á teikningu 2.06-03.  
 
Timbursperra 45 x 95mm skal skrúfuð í krossvið sem ytri brún þakkants á þeirri hlið sem CLT 
veggeiningar eru. Batningur 2“ x 4“ skal skrúfaður á CLT útvegg til að forma innri festingu 
þakkants. Við steyptan burðarvegg skal skrúfa 45 x 95mm timbur á enda þaksperra til að forma 
ytri kant þakkants á þeirri hlið. Ryðfríar gataplötur AISI 304 með kringlóttum götum skal klædd 
undir þakkant sem gefur nægjanlega loftun á þaki en þó svo þó þannig að ekki snjói inn á loft og 
tryggt sé að meindýr komist ekki inn fyrir gataplötu. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í lengdarmetrum (mtr) af fullfrágengnu þaki. Einingaverð skal innifela allan kostnað við efni, vinnu, þrif, 
festingar, verkfæri, flutning, rýrnun, förgun umfram efnis, verkpalla, lyftur eða annað það sem nauðsynlegt er til að 
fullklára verklið eins og fram kemur í lýsingu og á teikningum. 
 

2.7 Frágangur lóðar 

Almennt 

Verktaki skal vinna lóð með hliðsjón að kafla 7.2 í Byggingarreglugerð og haga allri vinnu við 
lóðarframkvæmd samkvæmt því. Í því felst að verktaki skuldbindur sig og aðra þá sem að verkinu 
koma til þess að vinna skv. verklagi sem er jafngott eða betra en best þekkist. 
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Almennt séð er gert ráð fyrir því að það efni sem tekið er upp vegna jarðvegsskiptingar megi að 
mestu nýta til landmótunar á svæðinu . Grófara blandað efni skal  ýtt til við landmótun og fínna 
moldarefni notað til nákvæmari yfirborðsmótunar. Lágmarksdýpt lífræns (moldar) jarðvegs fyrir 
grassáningarsvæði skal vera 50mm, sama þykkt skal vera fyrir grasþökur. Meiri kröfur eru gerðar 
um gæði lífræns jarðvegar fyrir trjá- og runnagróður. Verktaki skal útvega og koma fyrir lífrænum 
jarðvegi sem hefur verið bættur sérstaklega til ræktunar. 
 

2.7.1 Jarðvegur 

Öll vinna skal vera framkvæmd af fagmönnum með reynslu af sambærilegum verkum. Allt efni, 
t.d. jarðefni undir torfið, skal vera fyrsta flokks. Að viðhöfðu samráði við verkkaupa skal 
framkvæma viðeigandi meðferð á jarðvegi fyrir grassvæði ef þörf er á. Eftirfarandi lýsing er 
dæmigerð og er notuð hér sem viðmið. Jarðvegur skal blandaður með 50 kílóum af dólómítkalki 
og 5 kílóum af þrífosfati í moldina miðað við hverja hundrað fermetra. Þá skal auk þess bætt við 
húsdýraáburði, 0,3 m³ á hverja 10 m². Húsdýaraáburðurinn skal vera laus við hálm og önnur 
óhreinindi. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er áætlaðir rúmmetrar (m³) á nauðsynlegri jarðvegsvinnslu. Einingarverð skal m.a. innifela alla jarðvinnslu og 
áburð ásamt vinnu við útsetningu efnis. Verktaki skal ásamt verkkaupa framkvæma sameiginlegar mælingar að verki 
loknu og reikna út endanlegt magn en einingarverð skal þó liggja til grundvallar. 
 

2.7.1.1 Yfirborðsjöfnun 

Móta skal endanlegt yfirborð grassvæða. Um er að ræða fínjöfnun og tilrökun yfirborðs fyrir 
tyrfingu. Mikilvægt er að kafsetja stóra /oddhvassa steina, að öðrum kosti fjarlægja þá (steina 
stærri en 200mm). Ef jarðföst klöpp verður sýnileg í yfirborðinu skal losa um allt lauslegt grjót og 
kafsetja og hvassar nibbur og brúnir sem mögulega geta valdið skaða á fólki fleygaðar af. Einungis 
er þörf á að efstu 10cm séu lífrænn jarðvegur. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala eru fermetrar (m²) landmótunar. Einingarverð skal innifela allt efni, alla jöfnun, grjóthreinsun, þjöppun og 
tilrökun jarðvegs í endanlega hæð eins og teikningar segja til um. 
 

2.7.1.2 Jarðvegsskipti undir hellur og bílaplan 

Verktaki skal útvega og ganga frá efra burðarlagi/jöfnunarlagi undir hellulögn á bílastæði og 
göngustíga. 
Fylla skal með þjöppunarhæfri og frostfrírri grús um 15cm undir neðra borð hellulagnar og þjappa. 
Síðan skal setja 5cm grófan hellulagnarsand kornastærð 1-11 mm rakastig uþb. 7% ofan á grús 
og þjappa. 10 cm sandlag sömu gerðar skal síðan sett yfir snjóbræðslulögn og fullþjappað fyrir 
hellulögn. Hellur skal leggja í grófan sand. Söndun og þjöppun undir hellur er innifalin í þessum 
verklið. Hellulögn fellur undir lið 2.7.2.1 
 
Magntölur – einingaverð 
Skýring á magntöluútreikningi . Hvað er innifalið og hvað ekki 
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2.7.2 Gangstígar og bílaplan 

Almennt 

Hellur (500x500mm) skulu steyptar úr sterkri, frostþolinni steypu. Verkkaupi skal samþykkja og 
taka hellur út áður en þær eru  lagðar. 
Frávik frá uppgefinni lengd eða breidd skal vera minna en 2mm. Frávik frá uppgefinni þykkt skal 
vera minna en 2mm. Yfirborð hellna skal vera slétt, vel þétt og áferðarfallegt.  Verkkaupi gerir 
kröfur um að helluframleiðandi hafi staðist prófanir skv. DS 400 og Nordtest Method MT Build 209 
undanfarin misseri og hafi vottorð frá Rb þar um. 
 

2.7.2.1 Hellur og undirvinna 

Hellur skal leggja þannig að þær liggi á öllum fletinum og hvergi komi mishæðir á hellubrúnum. 
Þar sem hellur leggjast að kantsteini eða steyptum fleti skulu þær hafa 15 mm yfirhæð. Millibil milli 
hellna skal vera sem minnst þó svo mikið að línur verði beinar. Í millibil skal strá sandi sem vökvist 
vel niður í rifurnar strax eftir að hellur eru lagðar. 
 
Hellur skulu sagaðar, þar sem þess gerist þörf. Ekki má steypa í glufur á hellulögn. Þar sem hellur 
eru í jöðrum og hætta er á að þær gangi til, þar skal leggja steypu utan með ystu röð þeirra en þó 
þannig að ekki sjáist eftir að fullnaðarfrágangi er lokið. Samsíða hellum og í steypu skal leggja 
samfellt K10 steypustyrktarjárn. Með um 400mm millibili skal rekinn niður 400 mm K10 teinn sem 
festur er tryggilega við lárétt steypustyrktarjárnið. Öll steypa skal vera S250, með sementsmagni 
meira en 350 kg/m³ steypu og v/s talan minni en 0.5. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntala er fermetrar (m2) af hellulögn. Einingaverð skal innifela allann kostnað við efni, vinnu, þrif, festingar, verkfæri, 
flutning, rýrnun, förgun umfram efnis, eða annað það sem þarf til að fullklára verkliðinn. 
 

2.7.3 Gras og gróður 

Almennt 

Blanda skal eftirfarandi áburði í efsta lag jarðvegsins: 
U.þ.b. 2 kg af áburðarkalki í hverja 10 m² og 0,5 kg af þrífosfati í hverja 10 m² moldarjarðvegs. 
Áburðinn skal tæta vel saman við moldina niður á a.m.k 10 cm dýpi. Gróðurmoldarblanda við bestu 
aðstæður skal vera loftrík og létt og með pH-gildi (sýrustig) á bilinu 5 – 7. 
 

2.7.3.1 Jafna lóð gróðursetja og þökuleggja 

Gróðurbeð. 
Verktaki skal útvega gróðurmold í beð. (Notast má við moldarjarðveg sem fyrir er á lóðinni þ.e.a.s. 
sem kemur upp við gröft ef slíkt er mögulegt. Jarðvegsbæta skal þá moldina og vinna hana þannig 
að hún standist þær kröfur sem hér eru gerðar). 
 
Gróðurmoldarblanda skal vera loftrík og létt, og með pH gildi (sýrustig) á bilinu 6.5- 7. Gróðurmold 
skal blönduð í hlutföllum 60-70% góð húmusmold og 30-40% holta/ hraunsandi (0.2-2 mm). Moldin 
skal vera laus við fjölært illgresi og hvers konar rusl, t.d. timbur, pappír o.s.frv. 
 
Í jarðveginn í gróðurbeðum skal blanda eftirfarandi: 
Húsdýraáburði – 15,0 m³/100 m² (skal vera laus við hálm og önnur óhreinindi) kalki, 20 kg/100 m² 
(ef með þarf) þrífosfat, 5 kg/ 100 m² . Áburðinn skal blanda vel saman við moldina. 
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Yfirborð beða skal vera kúpt og 10-15 sm hærra en aðliggjandi svæði eftir jarðvegssig. Þykkt 
gróðurmoldarlags í beðum skal vera 60 sm. Neðstu 15 sm skulu blandast saman við efstu 15 sm 
undirliggjandi jarðvegs.  
 
Tré sýnd á teikningu meðfram lóðarmörkum að norð-austanverðu skal vera Blágreni. 
 
Túnþökur. 
Gróður og þökulögn skal unnin snyrtilega í samræmi við kröfur verkkaupa. Vanda skal 
hæðarjöfnun undir þökulögn. Áður en þökulagt er skal bera áburð á jarðveg. Þökur sem notaðar 
eru eiga að vera gæða þökur með litlum sem eingum mosa. Eftir að þökulögn er lögð skal áburði 
dreift yfir grasflöt. Jarðvegsskipta skal í öllum blómabeðum með næringar mikilli mold.  
 
Gangið skal frá moldaryfirborðinu jöfnu og sléttu. Fylla skal lægðir og dældir eins vel og kostur er. 
Troða skal yfirborðið nokkrum sinnum með fótunum og um leið raka það og hreinsa burt alla 
smásteina sem ekki smjúga gegnum hrífutindana. Troðningurinn verður til þess að þjappa moldina 
mátulega. Ekki skulu notaðir valtar. 
 
Nota skal s.k. Hvítsmáratorf sem er að meginuppistöðu smágerður túnvingull. Grastegundin er 
frekar þurrkþolin og með minni áburðarþörf heldur en önnur grös. Tegundir skulu vera af 
viðurkenndum yrkjum eftir “nytjaplöntur á Íslandi 2006” RALA. 
 
Æskileg tegundablanda er: 
Túnvingull 40% 
Vallarsveifgras 50% 
Hálíngresi 10% ef hægt er. 
 
Panta skal þökur beint í garðinn á þeim degi sem ætlaður er fyrir þökulögnina. Grasþökur eru 
„ferskvara“ sem þolir ekki margra daga geymslu í bing. 
 
Raka skal léttilega yfir svæðið áður en þökulögnin hefst til þess að þökurnar fái hreinan snertiflöt 
við moldina. Sáldra skal fiskimjöli eða þurrkuðum hænsnaskít yfir moldina í leiðinni. Slíkt flýtir mikið 
fyrir því að þökurnar rótfestist. Best er að byrja þökulögnina við fastan kant, t.d. gangstétt eða 
vegg og leggja frá húsi út til jaðranna. Leggið þökurnar langsum, hlið við hlið og enda í enda. 
Gætið þess að þjappa þeim ekki of nærri hverri annarri og einnig er mikilvægt að jaðrar skarist 
ekki. Endasamskeytin eiga að víxlast um hálfa þökulengd í hverri færu líkt og múrsteinar í vegg. 
Þannig er haldið áfram, færu af færu, uns fullþakið er. 
 
Að lokum eru kantar skornir til og snyrtir með kantskera. Beinar línur skal skera eftir strengdri 
snúru eða löngu borði til að fá sem hreinasta línu.  
 
Sem lokafrágang skal sáldra ríflegu (u.þ.b. 1 cm) sandlagi yfir alla grasflötina og sópa því rækilega 
ofan í öll samskeyti og misfellur sem kunna að finnast. Vinna skal sandinn niður, hægt og rólega 
fram og aftur með grófum strákústi eða hrífuskalla (snúið tindunum upp) þangað til hann er að 
mestu horfinn niður í grasið. Raka skal síðan rösklega yfir grasflötina með fjaðrandi hrífu t.d. 
laufhrífu. Við þennan lokarakstur ýfist grasið upp og mosi og annað rusl sem alltaf getur leynst í 
þökum, hversu góðar sem þær annars eru, kemur upp á yfirborðið og skal fjarlægt. 
 
Að rakstrinum loknum skal vökva ríflega svo að þökurnar rennblotni. Við það þyngjast þær og falla 
betur að moldinni og ræta sig á nokkrum dögum. 
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Magntölur – einingaverð 
Magntala er fermetrar (m2). Einingarverð skal m.a innihalda fullfrágengna grasflöt með fínjafnaðri gróðurmold/sandi, 
áburðargjöf, blöndun, tré, túnþökur og þökulögn. 

2.8 Tímavinna 

Almennt 

Verktaki getur þurft að vinna minni háttar verkþætti í tímavinnu s.s. auka eða viðbótarverk. 
 
Verktaka er óheimilt að vinna nokkuð verk sem krefst tímavinnuútreiknings án skriflegrar beiðni 
verkkaupa þar um ásamt fyrirfram gerðu samkomulagi um hvaða vélar og hvaða fjöldi manna eigi 
að vinna verkið. Skila skal ítarlegri tímaskýrslu til verkkaupa vegna allra viðbótarverka. 
 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að fella þennan lið út úr verkinu eða stórminnka án þess að það hafi 
áhrif á önnur einingarverð tilboðsins. 
 

2.8.1 Vinnulaun tímavinna 

Greiðsla fyrir viðbótar og aukaverk er heildargreiðsla sem verkkaupi innir af hendi fyrir hverja klst. 
sem verktaki vinnur í tímavinnu fyrir verkkaupa skv. einingaverði tilboðsskrár að viðbættum  24% 
virðisaukaskatti. 
Innifalinn í einingarverðum er allur kostnaður, sem fylgir því að hafa menn í vinnu, þ.m.t. fæðis, 
og flutningskostnaður, kaup á ferðum að og frá vinnustað, yfirstjórn o.s.frv. 
 
Tímagjald er jafnaðargjald, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða dag er unnið. Verktaki fær 
greiddan þann tímafjölda sem starfsmenn hans vinna beint við tímavinnuverk, þ.e. raunverulega 
unninn tíma, óháð því hvernig tímaskrift þeirra sjálfra er háttað. M.a. verður ekki greitt fyrir 
kaffitíma, matartíma, ferðatíma eða aðra óunna tíma sem starfsmenn fá greidda skv. 
kjarasamningum. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru kl.st. 
 

2.8.2 Efni 

Allt efni sem verktaki útvegar vegna tímavinnuverka verður greitt fyrir raunverulegt kostnaðarverð 
þess. Auk þess verður greitt 15% verktakaálag fyrir efnisútvegun, flutning á byggingastað, umsjón, 
geymslu o.þ.h. Einungis verður greitt fyrir það efni sem sannarlega er notað til verksins. 
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2.9 Teikningaskrá 

  

NR. HEITI Kvarði Útgefið B1 B2
Frumhönnun

Byggingarnefndarteikningar
0.01 Skráningartafla - Orkurammi 1.5.2019
1.00 Afstöðumynd 1:500 1.5.2019
1.01-01 Grunnmynd 1. og 2. hæðar 1:100 1.5.2019
1.01-02 Grunnmynd þaks 1:100 1.5.2019
1.02 Sneiðingar 1:100 1.5.2019
1.03-1 Útlit 1:100 1.5.2019
1.03-2 Þrívíddarmyndir 1.5.2019

Samtals 7

Sérteikningar
2.01-01 Grunnmynd 1. hæðar 1:50 1.5.2019
2.01-02 Grunnmynd 2. hæðar 1:50 1.5.2019
2.01-03 Grunnmynd 1. hæðar steypumál 1:50 1.5.2019
2.02-01 Sneiðingar A og B 1:50 1.5.2019
2.02-02 Sneiðingar C og D 1:50 1.5.2019
2.02-03 Sneiðingar E og F 1:50 1.5.2019
2.03-01 Ásýnd utanhús austur og norður 1:50 1.5.2019
2.03-02 Ásýnd utanhús suður og vestur 1:50 1.5.2019
2.04-01 Yfirlit glugga 1:20 1.5.2019
2.04-02 Yfirlit glugga 1:20 1.5.2019
2.04-03 Yfirlit útihurða 1:20 1.5.2019
2.05-01 Stigi innandyra 1:20 1.5.2019
2.05-02 Handrið innandyra 1:20 1.5.2019
2.06-01 Frágangur við sökkul 1:5 1.5.2019
2.06-02 Frágangur á klæðningu 1:5 1.5.2019
2.06-03 Frágangur við glugga lárétt 1:5 1.5.2019
2.06-04 Frágangur við glugga lóðrétt 1:5 1.5.2019
2.06-05 Frágangur á samskeytum við milliplötu 1:5 1.5.2019
2.06-06 Frágangur við svalir 2. hæðar vestur 1:5 1.5.2019
2.06-07 Frágangur við svalir 2. hæðar suður 1:5 1.5.2019
2.06-08 Frágangur á samskeytum þaka 1:5 1.5.2019
2.06-09 Frágangur þaks 1:5 1.5.2019
2.09 Yfirlit innihurða 1:20 1.5.2019
2.12 Yfirlit innréttinga 1:20 1.5.2019

Samtals 24

Burðavirkisuppdrættir
B100 Verklýsing skýringar - Burðarþol 1:50 1.5.2019
B101 Grunnmynd sökkla, járnbending 1:50 1.5.2019
B102 Grunnmynd milliplötu, járnbending 1:50 1.5.2019
B103 Gataplan 1:50 1.5.2019
B104 Grunnmynd 2. hæðar, einingamál 1:50 1.5.2019
B105 Grunnmynd þaks 1:50 1.5.2019
B150 CLT einingar, smíðateikningar 1:50 1.5.2019
B201 Séruppdráttur burðarþols, snið og deili 1:10 1.5.2019
B202 Séruppdráttur burðarþols, snið og deili 1:10 1.5.2019

Samtals 9

Lagnauppdrættir
P400 Verklýsing skýringar - Lagnir 1:1 1.5.2019
P401 Séruppdrættur lagna, skýringar 1:50 og 1:5 1.5.2019
P402 Hitalagnir 1:50 1.5.2019
P403 Neysluvatn 1:50 1.5.2019
P404 Grunnlagnir 1:50 og 1:20 1.5.2019
P405 Fráveita 2. hæðar 1:50 1.5.2019
P501 Loftræsting 1. og 2. hæðar 1:50 1.5.2019
P502 Loftræsting, þakmynd 1:50 1.5.2019

Samtals 8
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3. Kostnaðaráætlun 
 
Meðfylgjandi er kostnaðaráætlun vegna byggingar 278m2 einbýlishússins við Úlfarsbraut 46 í 
Reykjavík ásamt sundurliðun einstakra liða. 
 
Áætluninni er skipt í annarsvegar byggingarkostnað og hinsvegar stofnkostnað til þess að geta 
séð heildarkostnað við verkefnið. Að lokum deilum við þessum kostnaði ásamt endurgreiðsluliðum 
niður á fermetra hússins til að geta séð sundurliðun á hlutfalli hvers kostnaðarliðar af 
heildarkostnaði og byggingarkostnaði. 
  

Stofnkostnaður 
 

Upphæð 
  

Hlutfall af 
heildark. 

 
Upphæð  

á hvern m2 
0.1 Lóð 

 
10.000.000 kr 

  
8,5% 

 
35.971 kr á m2 

0.2 Gatnagerðargjöld 
 

8.340.000 kr 
  

7,1% 
 

30.000 kr á m2 
0.3 Hönnun og eftirlit 

 
4.480.000 kr 

  
3,8% 

 
16.115 kr á m2  

Samtals: 
 

22.820.000 kr 
  

19,2% 
 

82.086 kr á m2 
 
  

Byggingakostnaður Upphæð Hlutfall af 
byggingark. 

Hlutfall af 
heildark. 

 Hlutfall  
á hvern m2 

2.1 Aðstaða og Jarðvinna 9.383.826 kr 9,8% 7,9%  33.755 kr 

2.2 Burðarvirki 23.746.069 kr 24,7% 20,0%  85.418 kr 

2.3 Vatnsagnir 7.307.518 kr 7,6% 6,2%  26.286 kr 

2.4 Raflagnir 6.876.000 kr 7,2% 5,8%  24.734 kr 

2.4 Frágangur innanhúss 20.306.212 kr 21,2% 17,1%  73.044 kr 

2.5 Frágangur utanhúss 25.281.689 kr 26,3% 21,3%  90.941 kr 

2.6 Frágangur lóðar 2.695.520 kr 2,8% 2,3%  9.696 kr 
 

Ófyrirséð 6.000.000 kr 6,3% 5,1%  21.583 kr 

Endurgreiðsla VSK (6%) -5.627.390 kr -6,0% -4,7%  -20.242 kr 

Samtals: 95.969.444 kr 100,0% 80,8%  345.214 kr 

 
 
Af þessum töflum má glögglega sjá að heildarkostnaður við verkefnið er. 118.789.444 kr. og þar 
með er heildarkostnaður á hvern fermetra: 427.300 kr. 
 
Að sama skapi er byggingarkostnaður á hvern fermetra: 345.214 kr 
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4. Tilboðsskrá 
Úlfarsbraut 46 

    

TILBOÐSBLAÐ 

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Úlfarsbraut 46,  
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  
    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  
   FJÁRHÆÐ 

    
2.1 Aðstaða og Jarðvinna  9.383.826 
2.2 Burðarvirki  23.746.069 
2.3 Vatnsagnir  7.307.518 
2.4 Raflagnir  6.876.000 
2.4 Frágangur innanhúss  20.206.312 
2.5 Frágangur utanhúss  25.281.689 
2.6 Frágangur lóðar  2.695.520 
2.7 Tímavinna og efni  8.300 

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 95.505.234 

    

 Staður og dagsetning: Reykjavik 6. maí 2019 

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala: Skallarnir ehf 

    

    

 Tengiliður bjóðanda:  

    

    

 Netfang: skallarnir@skallarnir.is  

    

    

 Heimilisfang: Menntavegi 1, 101 R 

    

    

 Sími: 123-4567 

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   

    

Útboðsnúmer: SKA-001 
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4.1 Aðstaða og jarðvinna 
 
 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA     
2.1.1 Aðstaða     

      
2.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 1.680.000 1.680.000 
2.1.1.2 Verkefnisstjórn 1 heild 4.000.000 4.000.000 
2.1.1.3 Girðingar 64 mtr 2.670 170.880 

 Kafli 2.1.1. Aðstaða samtals:    5.850.880 

      
2.1.2 Jarðvinna     

 Gröftur     
2.1.2.1 Gröftur fyrir undirstöðum og á lóð 211 m³ 2.470 520.182 
2.1.2.2 Gröftur fyrir frárennslislögnum 117 mtr 5.100 595.680 

      

 Fylling     

2.1.2.3 
Fylling undir og að undirstöðum og inn í 
grunn 198 m³ 3.190 631.620 

2.1.2.4 Fylling undir og yfiir fráveitulagnir 117 mtr 6.280 733.504 
      

 Einangrun sökkla og botnplötu     
2.1.2.5 Einangrun sökkla og botnplötu 182 m² 5.780 1.051.960 

 Kafli 2.1.2 Jarðvinna samtals:    3.532.946 

      

      

 KAFLI  2.1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    9.383.826 
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4.2 Burðarvirki 
 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2.2 BURÐARVIRKI     
2.2.1 Steypumót     
2.2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu 118 m² 11.262 1.325.537 
2.2.1.2 Mót fyrir veggi og stiga 370 m² 10.760 3.984.428 
2.2.1.3 Mót fyrir milliplötu 177 m² 9.650 1.706.120 

 Kafli 2.2.1 Steypumót samtals:    7.016.085 

      
2.2.2 Bendistál     
2.2.2.1 Steypustyrktarstál 8.970 kg 348 3.121.560 

 Kafli 2.2.2 Bendistál samtals:    3.121.560 

      
2.2.3 Steinsteypa     
2.2.3.1 Þrifalag 8 m³ 31.000 248.000 
2.2.3.2 Steypa fyrir undirstöður og botnplötu 30 m³ 34.250 1.020.650 
2.2.3.3 Steypa fyrir útveggi og burðarveggi 33 m³ 34.250 1.123.400 
2.2.3.4 Steypa fyrir milliplötu. svalir og stiga 43 m³ 35.640 1.521.828 

 Kafli 2.2.3 Steinsteypa samtals:    3.913.878 

      
2.2.4 Trévirki     
2.2.4.1 CLT veggjaeiningar 157 m² 32.000 5.024.000 
2.2.4.2 CLT þakeiningar 45 m² 36.000 1.627.200 
2.2.4.3 Sperruþak 98 m² 29.856 2.925.888 

 Kafli 2.2.4 Trévirki samtals:    9.577.088 

      
2.2.5 Stálvirki     
2.2.5.1 Stálsúla í útvegg 1 stk 117.458 117.458 

 Kafli 2.2.5 Stálvirki samtals:    117.458 

      

 KAFLI  2.2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   23.746.069 
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4.3 Lagnir 
 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2.3 LAGNIR     
2.3.1 Fráveita     
2.3.1.1 Lagnaefni og frágangur 222 lm 5.768 1.280.496 
2.3.1.2 Brunnar 2 stk 182.000 364.000 

 Kafli 2.3.1 Fráveita samtals:    1.644.496 

      
2.3.2 Vatnslagnir     
2.3.2.1 Neysluvatn 212 lm 5.750 1.219.000 

 Kafli 2.3.2 Vatnslagnir samtals:    1.219.000 

      
2.3.3 Hitalagnir     
2.3.3.1 Gólfhiti 92 lm 4.864 447.488 
2.3.3.2 Ofnalagnir 186 lm 4.720 877.920 
2.3.3.2 Ofnar 17 stk 41.620 707.540 
2.3.3.3 Snjóbræðslulagnir 195 mtr 1.855 361.725 

 Kafli 2.3.3 Hitalagnir samtals:    2.394.673 

      
2.3.4 Hreinlætistæki     
2.3.4.1 Hreinlætistæki 1 heild 1.485.760 1.485.760 

 
Kafli 2.3.4 Hreinlætistæki 
samtals:    1.485.760 

      
2.3.5 Útloftunarkerfi     
2.3.5.1 Loftstokkar og tengistykki 36 heild 6.451 232.236 
2.3.5.2 Ventlar 10 stk 5.764 57.640 
2.3.5.3 Tækjabúnaður og fylgihlutir 1 heild 249.213 249.213 

 
Kafli 2.3.5 Útloftunarkerfi 
samtals:    539.089 

      
2.3.6 Brunaþéttingar     
2.3.6.1 Brunaþéttingar 5 stk 4.900 24.500 

 Kafli 2.3.6 Brunaþétt. samtals:    24.500 

      

 KAFLI  2.3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   7.307.518 
 
  



   
    
   Tækni- og verkfræðideild 

 

 

81 Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 
SE-BI LOK 1006 

4.4 Raflagnir 
 
 

Úlfarsbraut 46     

      

 TILBOÐSSKRÁ     
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

      
      

 KAFLI  2.4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    6.876.000 
 
  



   
    
   Tækni- og verkfræðideild 
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4.5 Frágangur innahúss 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2.5 FRÁGANGUR INNANHÚSS     
2.5.1 Múrverk     
2.5.1.1 Útveggir (slípun) 296 m² 436 129.056 
2.5.1.2 Frágangur við glugga 153 lm 5.600 857.976 
2.5.1.3 Innveggir og hleðslusteinn 105 m² 14.700 1.544.970 
2.5.1.4 Gólf 237 m² 3.800 900.600 

 Kafli 2.4.1 Múrverk samtals:    3.432.602 
      

2.5.2 Trésmíði     
2.5.2.1 Klæðning CLT útveggja 142 m² 5.250 745.500 
2.5.2.2 Klæðning CLT lofts 43 m² 8.680 373.240 
2.5.2.3 Einangrun og klæðning sperruþaks 79 m² 15.700 1.240.300 

 Kafli 2.5.2 Trésmíði samtals:    2.359.040 
      

2.5.3 Málun og sandspörslun     
2.5.3.1 Spörslun og málun steyptra veggja 246 m² 3.870 952.020 
2.5.3.2 Spörslun og málun CLT útveggja 132 m² 3.870 510.840 
2.5.3.3 Spörslun og málun innveggja 210 m² 3.870 812.700 
2.5.3.4 Spörslun og málun CLT lofta 146 m² 4.100 598.600 
2.5.3.5 Spörslun og málun steyptra lofta 127 m² 3.970 504.190 
2.5.3.6 Málun gólfa 43 m² 2.970 127.710 

 Kafli 2.5.3 Málun og spörslun samtals:    3.506.060 
      

2.5.4 Innréttingar     
2.5.4.1 Eldhúsinnréttingar 1 heild 2.976.500 2.976.500 
2.5.4.2 Baðinnréttingar 1 heild 1.578.600 1.578.600 
2.5.4.3 Fataskápar 1 heild 1.006.470 1.006.470 

 Kafli 2.5.4 Innréttingar samtals:    5.561.570 
      

2.5.5 Innihurðir     
2.5.5.1 Innihurðir án kröfu 8 stk 77.000 616.000 
2.5.5.2 Innihurðir EICS30 1 stk 176.000 176.000 

 Kafli 2.5.5 Innihurðir samtals:    632.000 
      

2.5.6 Gólfefni     
2.5.6.1 Gólfefni parket 251 m² 12.670 3.180.170 
2.5.6.2 Gólfefni flísalögn 28 m² 24.500 673.750 

 Kafli 2.5.6 Gólfefni samtals:    3.853.920 
      

2.5.7 Stigahandrið     
2.5.7.1 Glerhandrið í stiga 8 mtr 87.640 701.120 

 Kafli 2.5.7 Stigahandrið samtals:    544.000 

      

 KAFLI  2.5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    20.206.312 
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4.6 Frágangur utanhúss 
 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGAVERÐ HEILDARVERÐ 

2.6 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
2.6.1 Svalahandrið     
2.6.1.1 Stærri svalir-frágangur og uppsetning 24 lm 158.760 3.794.364 
2.6.1.2 Minni svalir-frágangur og uppsetning 10 lm 36.800 353.280 

 Kafli 2.6.1 Svalahandrið samtals:    4.147.644 

      
2.6.2 Múrhúðun     
2.6.2.1 Stoðveggir á lóðamörkum 74 m² 8.700 643.800 

 Kafli 2.6.2 Trésmíði samtals:    643.800 

      
2.6.3 Útveggja klæðningar     
2.6.3.1 Álklæðning á steypta útveggi neðri hæð 244 m² 41.500 10.126.000 
2.6.3.2 Þakhattur 21 lm 21.600 444.960 
2.6.3.3 Viðarklæðning 32 m² 36.490 1.167.680 

 
Kafli 2.6.3 Útveggja klæðningar 
samtals:    11.738.640 

      
2.6.4 Trésmíði     
2.6.4.1 Sólpallur 31 m² 34.800 1.078.800 

 Kafli 2.6.4 Trésmíði samtals:    1.078.800 

      
2.6.5 Gluggar, gler og útihurðir     
2.6.5.1 Inngönguhurðir 1 stk 187.600 187.600 
2.6.5.2 Gluggar og gler 57 m² 69.780 3.981.647 
2.6.5.3 Bílskúrshurð 1 stk 532.000 532.000 

 Kafli 2.6.5 Gluggar, gler og útihurðir samtals:  4.701.247 

      
2.6.6 Þakfrágangur     
2.6.6.1 Viðsnúið þak 43 m² 26.500 1.144.800 
2.6.6.2 Einhalla sperruþak 98 m² 8.245 808.010 
2.6.6.3 Þakkantur á sperruþak 40 lm 25.700 1.018.748 

 Kafli 2.6.6 Þakfrágangur samtals:    2.971.558 

      

 KAFLI  2.6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    25.281.689 
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4.7 Frágangur lóðar 
 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2.7 FRÁGANGUR LÓÐAR     
2.7.1 Jarðvinna     
2.7.1.1 Yfirborðsjöfnun 280 m² 1.500 420.000 
2.7.1.2 Jarðvegsskipti undir hellur og bílaplan 100 m² 1.200 120.000 

 Kafli 2.7.1 Jarðvinna samtals:    540.000 

      
2.7.2 Gangstígar og bílaplan     
2.7.2.1 Hellur og undirvinna 76 m² 15.800 1.200.800 

 
Kafli 2.7.2 Gangstígar og bílaplan 
samtals:    1.200.800 

      
2.7.3 Gras og gróður     
2.7.3.1 Jafna lóð, gróðursetja og þökuleggja 204 heild 4.680 954.720 

 Kafli 2.7.3 Gras og gróður samtals:    954.720 

      
      

 KAFLI  2.7. - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    2.695.520 
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4.8 Tímavinna 
 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

 ANNAÐ     

 Annað     

 Útseld vinna 1 kl.st. 8.300 8.300 

      

 KAFLI  2.8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    8.300 
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5. Burðarþolsútreikningur 

5.1 Forsendur og formúlur fyrir útreikninga 
Í grein 8.2.1. í Byggingarreglugerð stendur um hönnun og útreikninga á grundun og burðarvirkjum 
gildi íslenskir þolhönnunarstaðlar (Eurocodes) ásamt íslenskum þjóðarviðaukum. 
Húsið er byggt á snjóálagssvæði 1 sem gefur okkur álag qk =2,1kN/m2. Álag frá snjó á svæði 1 
telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt ÍST EN 1995 
 
Formúlur sem notaðar verða við útreikning 
 

 Formúla fyrir tregðuvægi = I =
∗

 

 b= breidd bita 
h= hæð bita 

 
Öryggis og leiðréttingarstuðlar: 

 Kdef  = 0,6 Formbreytingarstuðull fyrir skrið 
 Ψ2  = 0,2 Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag (0 fyrir vindálag) 
 ϒm = 1,3 Öryggisstuðull (1,25 fyrir límtré) 
 Kmod = 0,9 Leiðréttingarstuðull vegna aðstæðna og varanleika álags 
 ꝩg.sub = 1,35 Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags 
 ꝩQ  = 1,5 Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags 

 
Kröfur Byggingareglugerðar 
Sperrur og annað timbur sem ætlunin er að nota er í flokki C24 samkvæmt ÍST EN 338:2016 og 
hafa sperrur þversnið 60mm x 380mm. Þessar sperrur og stálbiti skulu standast kröfur 
byggingareglugerðar sem koma fram i töflu 8.01 í grein 8.2.4 um mannvirki í flokki A en þar kemur 
fram að leyfileg formbreyting fyrir heildarálag er L/200 og leyfileg formbreyting fyrir hreyfanlegt 
álag er L/400 
 

5.2 Eiginþyngdir þaka 

5.2.1 Eiginþyngd CLT þakeiningar 
Meðfylgjandi útreikningur sýnir eiginþyngd CLT þakeininga umreiknað á hvern m2. 
 

 Þyngd á hellum til fergingar eru sagðar frá framleiðanda 0,53 kN/m2. 
 Einangrun 250 mm er sögð frá framleiðanda 30 kg/m3. Hver m2 er þá 0,25 m x 1,0 m x 1,0 

m = 0,25 m3 => 30kg/m3 x 0,25 m3 = 7,5 kg/m2 => 0,075 kN/m2 
 Bræddur pappi er sagður frá framleiðanda 3 kg/m2 x 2(Tvöfalt lag) =6kg/m2=> 0,06 kN/m2 
 5 laga CLT þakeining C24 er sögð frá framleiðanda 470 kg/m3. Hver m2 er þá 0,17 m x 1,0 

m x 1,0 m = 0,17 m3 x 470 kg/m3 = 79,9 kg/m2 => 0,799 kN/m2 
 45 mm x 45 mm C14 timburlektur eru sagðar frá framleiðanda 350 kg/m3. Hver m2 er þá 

0,045 m x 0,045 m x 1,0 m = 0,0020 m3 x 350 kg/m3 = 0,7088 kg/m2. 1,0 m / 0,6 m = 1,67 
stk. => 0,7088 kg/m2 x 1,67 stk. = 1,837 kg/m2 => 0,01837 kN/m2 

 13 mm gips er gefið upp 8 kg/m2 frá framleiðanda => 0,08 kN/m2 
 
Eiginþyngd/gk samtals: 156 kg/m2 eða 1,56 kN/m2 
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5.2.2 Eiginþyngd sperruþaks 
 Bræddur pappi er sagður frá framleiðanda 3 kg/m2 x 2(Tvöfalt lag) =6kg/m2=> 0,06 kN/m2 
 20 mm Krossviður er sagður frá framleiðanda 700 kg/m3. Hver m2 er þá 0,02 m x 1,0 m x 

1,0 m = 0,02 m3 => 700 kg/m3 x 0,02m3 = 14 kg/m2 => 0,014 kN/m2 
 Krosslímdar límtréssperrur 60 mm x 380 mm C24 eru sagðar frá framleiðanda 470 kg/m3. 

Hver m2 er þá 0,060 m x 0,380 m x 1,0 m = 0,0228 m3 => 470 kg/m3 x 0,0228m3 = 10,72 
kg/m2. 1,0 m / 0,4 m = 2,5 stk. => 10,72 kg/m2 x 2,5 stk. = 26,8 kg/m2 => 0,268 kN/m2 

 Einangrun er sögð frá framleiðanda 30 kg/m3. Hver m2 er þá 0,220 m x 1,0 m x 1,0 m = 
0,22 m3 => 30 kg/m3 x 0,22 m3 = 6,6 kg/m2 => 0,066 kN/m2 

 45 mm x 45 mm C14 timburlektur eru sagðar frá framleiðanda 350 kg/m3. Hver m2 er þá 
0,045 m x 0,045 m x 1,0 m = 0,0020 m3 x 350 kg/m3 = 0,7088 kg/m2. 1,0 m / 0,6 m = 1,67 
stk. => 0,7088 kg/m2 x 1,67 stk. = 1,837 kg/m2 => 0,01837 kN/m2 

 13 mm gips er gefið upp 8 kg/m2 frá framleiðanda => 0,08 kN/m2 
 
Eiginþyngd/gk samtals: 51,0 kg/m2 eða 0,51 kN/m2 
 

5.3 CLT-Útveggjaeiningar 
Hæsta CLT eining er 4974mm og er hún notuð til útreiknings. Gera má ráð fyrir að ef hún stenst 
álagsútreikninga og þar með kröfur um vindálag þá gera hinar það líka. 
 
Reiknað er með gegn heilli krosslímdri 5 laga einingu sem er 1000mm x 100mm = 1 m2 

 
Reiknað er með gildi fyrir vindálag -1,5Kn/m2 sem telst vera skammtíma álag samkvæmt ÍST EN 
1995-1-1:2004/A2:2014 
 
Notálag er qk = (1,5kn/m2 x 1) = 1,5kN/m 
Brotmark er qd = (1,5 x 1m x 1,5kN/m2) = 2,25kN 

 
Útreiknað tregðuvægi CLT einingar  

𝐼 =
∗

→ 𝐼 =
∗( )

= 83,333𝑥10 mm4 

 
Formbreyting á einingu miðað við varanlegt og hreyfanlegt álag 

 
Hreyfanlegt álag =1,5kN/m 
E = 11600Mpa samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda  

 

δinst,g = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 12,367mm 

 
Krafa byggingarreglugerðar er L/400 = 4974/400 =12,435mm < 13,367mm  
CLT Útveggjaeining stenst kröfur  
 
 
Ath. Athygli er vakin á því að heildar hæð einingar er reiknuð í raun hærri en álagshæð er þar sem 
hæð einingar er tekin í heild sinni en ekki undir sperru sperruþaks sem er 380mm neðar. 
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Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 12,367 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 13,851 mm 
 
Krafa byggingarreglugerðar er L/200 =4974/200=24,87mm>13,851mm  
CLT Útveggjaeining stenst kröfur  
 
 
Athugun á CLT einingu, skerþol  
 
Skerþol 

Ved = 
∗

 = 
, ∗

 = 5,56kN = 5,56x103 N   

 
Virk breidd þversniðs 

Bef = *b      Bef = *1000 = 666,7mm 

 
Skerspennur 

Td = 
∗

∗ ∗
 = 

∗ , ∗ ᶾ

∗ , ∗
 = 0,05Mpa 

 
Skerþol   

fvd  =  ∗ fv,k= 
,

,
 * 3,5Mpa = 2,52Mpa 

 
2,52Mpa>0,05Mpa 
CLT Útveggjaeining stenst kröfur um skerþol 
 
 
Beygjuþol. Mótstöðuvægi fundið: 

W = 
∗ ²

 = 
∗( )²

 = 1,67x10⁶ 

 
Virkt beygjuvægi á bitann 

Med = 
∗ ²

 = 
, / ∗( , )²

 = 6,96kNm 

 
Beygjuþol bitans fundið: 

W * 
ɣ

 * fm,k = 1666,7x103 *
,

,
*24Mpa = 28,8kNm 

 
28,8kNm>6,96kNm  
CLT Útveggjaeining stenst kröfur um beygjuþol 
 

5.4 Þaksperra 60x380 - Útreikningar 

5.4.1 Útreikningur vegna snjóálags 
qk = 2,1 kN/ m2 = Snjóálag 
gk = 0,51 kN/ m2 = Eiginþyngd þaks 
Álagsbreidd = 0,4m 
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Notmark = (álagsbreidd x gk) + (álagsbreidd x qk) = (0,4m x 0,51kN/m2)+(0,4m x 2,1 kN/m2) = 
Notmark = 1,044 kN/m 

 
Brotmark = (ꝩg.sub x álagsbreidd x gk) + (ꝩq x álagsbreidd x qk) =    
qd = ( 1,35 x 0,4m x 0,51 kN/m2) + (1,5 x 0,4 m x  2,1 kN/m2) = 1,535 kN/m 
 
 
Útreiknað tregðuvægi límtrés bita  
 

I =
∗

→ I =
∗( )

= 274,36x10 mm4 

 

Útreiknað álag sem verkar á þaksperru 
P = gk = 0,4m x 0,51 kN/m2 = 0,204 kN/m 
P = qk = 0,4m x 2,1 kN/m2 = 0,84kN/m 
 
Formbreyting á bita miðað við varanlegt og hreyfanlegt álag 
Varanlegt álag = 0,204 kN/m 
Hreyfanlegt álag = 0,84 kN/m 
E=13000MPa samkvæmt framleiðanda  

 

δinst,g = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 4,31mm 

δinst,q = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 17,77mm 

 
Krafa byggingarreglugerðar er L/400 = 8725/400 = 21,81mm > 17,77mm 
 
Bitinn stenst kröfur  
 
 
Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs. 
δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 4,31mm x (1 + 0,6) = 6,896mm 
δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 17,77mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 19,90mm 
δfin = δfin,g + δfin,q = 6,896mm + 19,90mm = 26,796mm 
 
Krafa byggingarreglugerðar er L/200 = 8725/200 = 43,625mm > 26,796mm 
 
Bitinn stenst kröfur  
 
 
Athugun á bita m.t.t. skerþols og beygjuþol 
 
Skerþol 
 

Ved = 
∗

 = 
, ∗ ,

 = 6,7 kN = 6,7x103 N   

 
Virk breidd þversniðs 
Bef = *b      Bef = *60mm = 40mm 
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Skerspennur sem verka á bitann 

Td = 
∗

∗ ∗
= 

∗ , ∗ ᶾ 

∗ ∗
 = 0,66 MPa 

 
Skerþol bitans  

Fvd =  
ɣ

 * fv,k = 
,

,
 * 3,5Mpa = 2,52 Mpa 

 
2,52 MPa > 0,66 MPa  
 
Bitinn stenst kröfur um skerþol 
 
 
Beygjuþol. Mótstöðuvægi fundið: 

W = 
∗ ²

 = 
∗( )²

 = 1444x103 mm4 

 
Virkt beygjuvægi á bitann 

Med = 
∗ ²

 = 
, / ∗( , )²

 = 14,61 kNm 

 
Beygjuþol bitans fundið: 

W * 
ɣ

 * fm,k= 1444x103 * 
,

,
 * 30Mpa = 31,2 kNm 

 
31,2 kNm > 14,61 kNm 
 
Bitinn stenst kröfur um beygjuþol 
 

5.4.2 Útreikningur vegna vindálags 
qk = -1,5 kN/ m2 = Vindálag 
gk = 0,51 kN/ m2 = Eiginþyngd þaks 
Álagsbreidd = 0,4m 
 
Notmark = (álagsbreidd x gk) + (álagsbreidd x qk)= (0,4m x 0,51kN/m2) + (0,4m x 2,1 kN/m2) = 
Notmark = 1,044 kN/m 

 
Brotmark = (ꝩg.sub x álagsbreidd x gk) + (ꝩq x álagsbreidd x qk) =     
qd = ( 1,35 x 0,4m x 0,51 kN/m2) + (1,5 x 0,4 m x  -1,5 kN/m2) = -0,396 kN/m 
 
 
Útreiknað tregðuvægi límtrés bita  

I =
∗

→ I =
∗( )

= 274,36x10 mm4 

 

Útreiknað álag sem verkar á sperru 
P = gk = 0,4m x 0,51 kN/m2 = 0,204 kN/m 
P = qk = 0,4m x -1,5 kN/m2 = -0,9 kN/m 
 
Formbreyting á bita miðað við varanlegt og hreyfanlegt álag 
Varanlegt álag = 0,204 kN/m 
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Hreyfanlegt álag = -0,9 kN/m 
E=13000MPa samkvæmt framleiðanda  

 

δinst,g = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 4,31mm 

δinst,q = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = -19,04mm 

 
Krafa byggingarreglugerðar er L/400 = 8725/400 = 21,81mm > -19,04mm   
 
Bitinn stenst kröfur  
 
 
Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 4,31mm x (1 + 0,6) = 6,896mm 
δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => -19,04mm x (1 + 0,2 x 0,6) = -19,04mm 
δfin = δfin,g + δfin,q = 6,896mm + (-19,04mm) = -12,14mm 
Krafa byggingarreglugerðar er L/200 = 8725/200 = 43,625mm > -12,14mm  
 
Bitinn stenst kröfur  
 
 
Athugun á bita m.t.t. skerþols og beygjuþols 
 
Skerþol 
 

Ved = 
∗

= 
, ∗ ,

 = -2,73 kN = -2,73x103 N   

 
Virk breidd þversniðs 

Bef =  * b      Bef =  * 60mm = 40mm 

 
Skerspennur sem verka á bitann 

Td: 
∗

∗ ∗
= 

∗ , ∗ ᶾ 

∗ ∗
 = -0,27 MPa 

 
Skerþol bitans  

Fvd =  
ɣ

* fv,k= 
,

,
* 3,5Mpa = 2,52 Mpa 

 
2,52 MPa > -0,27 MPa  
 
Bitinn stenst kröfur um skerþol 
 
 
Beygjuþol. Mótstöðuvægi fundið: 

W = 
∗ ²

 = 
∗( )²

 = 1444x103 mm4 

 
Virkt beygjuvægi á bitann 

Med = 
∗ ²

 = 
, / ∗( , )²

 = -5,95 kNm 
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Beygjuþol bitans fundið: 

W * 
ɣ

*fm,k = 1444x103 * 
,

,
*30Mpa = 31,2 kNm 

 
31,2 kNm > -5,95 kNm  
Bitinn stenst kröfur um beygjuþol 
 

5.5 Viðsnúinar CLT þakeiningar - Útreikningar 

5.5.1 Útreikningur vegna snjóálags 
qk = 2,1 kN/ m2 = Snjóálag 
gk = 1,56 kN/ m2 = Eiginþyngd þaks 
Álagsbreidd = 1,0m 
 
Notmark= (álagsbreidd x gk) + (álagsbreidd x qk)= (1,0m x 1,56 kN/m2) + (1,0m x 2,1 kN/m2) = 
Notmark = 3,66 kN/m 

 
Brotmark = (ꝩg.sub x álagsbreidd x gk) + (ꝩq x álagsbreidd x qk) =   
qd = ( 1,35 x 1,0m x 1,56 kN/m2) + (1,5 x 1,0 m x  2,1 kN/m2) = 5,256 kN/m 

 
Útreiknað tregðuvægi CLT þakeiningu  

𝐼 =
∗

→ 𝐼 =
∗( )

= 409,417𝑥10 mm4 

 

Útreiknað álag sem verkar á CLT þakeiningu 
P = gk = 1,0m x 1,56 kN/m2 = 1,56 kN/m 
P = qk = 1,0m x 2,1 kN/m2 = 2,1 kN/m 
 
Formbreyting á CLT þakeiningu miðað við varanlegt og hreyfanlegt álag 
Varanlegt álag = 1,56 kN/m 
Hreyfanlegt álag = 2,1 kN/m 
E= 11600MPa samkvæmt framleiðanda  

 

δinst,g = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 7,59mm 

δinst,q = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
 = 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 10,21mm 

 
Krafa byggingarreglugerðar er L/400 = 6490/400 = 16,225mm > 10,21mm   
 
CLT þakeining stenst kröfur  
 
 
Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 7,59mm x (1 + 0,6) = 12,14mm 
δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 10,21mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 11,44mm 
δfin = δfin,g + δfin,q = 12,14mm + 11,44mm = 23,58mm 
Krafa byggingarreglugerðar er L/200 = 6490/200 = 32,45mm > 23,58mm 
 
CLT þakeining stenst kröfur  
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Athugun á CLT þakeiningu m.t.t. skerþols og beygjuþol 
 
Skerþol 

Ved = 
∗

 = 
, ∗ ,

 = 17,06 kN = 17,06x103 N   

 
Virk breidd þversniðs 

Bef = *b      Bef= *1000mm = 666,67mm 

 
Skerspennur sem verka á CLT þakeiningu 

Td: 
∗

∗ ∗
= 

∗ , ∗ ᶾ 

∗ , ∗
 = 0,226 MPa 

 
Skerþol CLT þakeiningu 

Fvd =  
ɣ

 * fv,k = 
,

,
* 3,5Mpa = 2,52 Mpa 

 
2,52 MPa > 0,226 MPa 
 
CLT þakeining stenst kröfur um skerþol 
 
 
Beygjuþol. Mótstöðuvægi fundið: 

W = 
∗ ²

=
∗( )²

 = 4816,67x103 mm4 

 
Virkt beygjuvægi á CLT þakeiningu 

Med = 
∗ ²

= 
, / ∗( , )²

 = 27,67 kNm 

 
Beygjuþol CLT þakeiningu fundið: 

W * 
ɣ

*fm,k = 4816,67x103 * 
,

,
 * 24Mpa = 83,29 kNm 

 
83,29 kNm > 27,67 kNm 
 
CLT þakeining stenst kröfur um beygjuþol 
 
 

5.5.2 Útreikningur vegna vindálags 
qk = -1,5 kN/ m2 = Vindálag 
gk = 1,56 kN/ m2 = Eiginþyngd þaks 
Álagsbreidd = 1,0m 
 
Notmark = (álagsbreidd x gk) + (álagsbreidd x qk) = (1,0m x 1,56/m2) + (1,0m x -1,5 kN/m2) = 
Notmark = 0,06 kN/m 

 
Brotmark = (ꝩg.sub x álagsbreidd x gk) + (ꝩq x álagsbreidd x qk) =   
qd = ( 1,35 x 1,0m x 1,56 kN/m2) + (1,5 x 1,0 m x  -1,5 kN/m2) = -0,144 kN/m 
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Útreiknað tregðuvægi CLT þakeiningu 

𝐼 =
∗

→ 𝐼 =
∗( )

= 409,417𝑥10 mm4 

 

Útreiknað álag sem verkar á CLT þakeiningu 
P = gk = 1,0m x 1,56 kN/m2 = 1,56 kN/m 
P = qk = 1,0m x -1,5 kN/m2 = -1,5 kN/m 
 
Formbreyting á CLT þakeiningu miðað við varanlegt og hreyfanlegt álag 
Varanlegt álag = 1,56 kN/m 
Hreyfanlegt álag = -1,5 kN/m 
E=11600MPa samkvæmt framleiðanda  

 

δinst,g = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
= 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = 7,59mm 

δinst,q = 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
= 

∗ , / ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
 = -7,3mm 

 
Krafa byggingarreglugerðar er L/400 = 8725/400 = 16,225mm > -7,3mm   
CLT þakeining stenst kröfur  
 
Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 7,59mm x (1 + 0,6) = 12,14mm 
δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => -7,3mm x (1 + 0,2 x 0,6) = -8,176mm 
δfin = δfin,g + δfin,q = 12,14mm + (-8,176mm) = 3,964m 
Krafa byggingarreglugerðar er L/200 = 6490/200 = 32,45mm > 3,96mm 
 
CLT þakeining stenst kröfur  
 
 
Athugun á CLT þakeiningu m.t.t. skerþols og beygjuþols 
 
Skerþol 

Ved = 
∗

 = 
, ∗ ,

 = -0,47 kN = -0,47x103 N   

 
Virk breidd þversniðs 

Bef =  * b      Bef =  * 1000mm = 666,67mm 

Skerspennur sem verka á CLT þakeiningu 

Td: 
∗

∗ ∗
= 

∗ , ∗ ᶾ 

∗ , ∗
 = -6,22x10-3 MPa 

 
Skerþol CLT þakeiningu 

Fvd =  
ɣ

* fv,k = 
,

,
* 3,5Mpa = 2,52 Mpa 

2,52 MPa > -0,006223 MPa 
 
CLT þakeining stenst kröfur um skerþol 
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Beygjuþol. Mótstöðuvægi fundið: 

W = 
∗ ²

 = 
∗( )²

 = 4816,67x103 mm4 

 
Virkt beygjuvægi á CLT þakeiningu 

Med = 
∗ ²

= 
, / ∗( , )²

 = -0,758 kNm 

 
Beygjuþol bitans fundið: 

W * 
ɣ

 * fm,k = 4816,67x103 * 
,

,
 * 24Mpa = 83,23 kNm 

 
83,23 kNm > -0,758 kNm  
 
CLT þakeining stenst kröfur um beygjuþol 
 

5.6 Stálsúla 
Neðangreindur er útreikningur á stálsúlu sem ber uppi stóran hluta þaks og CLT einingar sem 
mætast á úthorni yfir stórum gólfsíðum gluggum á vestur horni hússins. Súlan sem varð fyrir valinu 
er 80 x 80mm prófíll og þykkt 3,6mm. 
 
Útreikningar á súlu  
Tölur úr: Statik og Styrkelære eftir Preben Madsen 3. Útg. Frá 2016 
A mm² = 1,09 x 10ᶾmm2   
Fy = 235 
Kiknunarferill a = 0,21 
Lengd súlunnar er 2520mm  
 
Reiknað lambdagildi (λ) 

λ= 
, ∗ ∗ɛ

= 
, ∗ , ∗

= 0,8629 

ɛ=√ =√  = 1 

Ø= 0,5*[1+a*(λ-0,2)*λ²] = 0,5*[1+0,21*(0,8629-0,2)*8269² = 0,942 

X=
Ø± Ø ²

  =  
, , , ²

  = 0,878 

 
Reiknað þrýstiþol súlu: 

Nb,Rd = 
∗ ∗

ɣ
= 

, ∗ , ∗ ᶾ∗
 = 224,9 kN 

 
Til að ákvarða álag á súluna þarf að skoða teikningar og taka saman álag frá eiginþyngd CLT 
eininga sem liggja á súlu  
Eiginþyngd CLT eininga = 0,4606 kN/m2 

Fermetrar CLT eininga sem skila þyngdarkrafti sínum niður á Súlu = 10,39m2 
 
Álag frá CLT einingum  
p=10,39m2 x 0,4606kN/m2 = 4,8 kN 
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Einnig skal taka tillit til þess að þak hvílir af stórum hluta á CLT útveggja einingum sem þrýsta 
niður á súlu. Til að ákvarða fermetra þarf að skoða teikningar og taka saman m2 sem þrýsta niður 
á súlu. 
Eigin þyngd þaks = 0,5kN/m2 
Fermetrar þaks sem skila þyngdarkrafti sínum niður í súlu = 13,43m2 
Álag vegna eigin þyngd þaks = 13,43m2 x 0,5kN/m2  = 6,715 kN 
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Einnig þarf að skoða snjóálag sem gæti þrýst niður í súlu, en snjóálag á svæði 1 er = 2,1kN/m2 
 
Snjóálag = 13,43m2 x 2,1kN/m2 = 28,2 kN 
 
Ned 
Ned = (qk*Yq) + (gk * Yg,sup) 
Ned = (28,2kN * 1,5) + ((4,8kN + 6,715kN) * 1,35) = 57,85 kN 
 
Reiknað þrýstiþol súlu = 224,9 kN > 57,85 kN 
Stálsúlan stenst kröfur. 
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6. Varmatap útreikningar 
Varmataps útreikningar eru gerðir til þess að geta ákvarðað nauðsynleg afköst hitunarkerfa sem 
notuð eru svo og til þess að geta borið saman þær kröfur sem gerðar eru í reglugerð við útreiknað 
heildarleiðnitap byggingarhluta sem er mismunandi eftir því hvert byggingarefnið er. Þetta er gert 
með útreikningi á s.k. U-gildi. 
 
 

6.1 U-Gildi byggingahluta 
Meðfylgjandi töflur sýna kólnunartölur eða reiknað U-gildi mismunandi byggingarhluta. Útreiknað 
varmatap einstaka rýma kemur hinsvegar fram í kafla 6.2 
 
 
U-gildi (W/m2K) 
Eins og fram kemur á afstöðumynd er notað gefið U-gildi á gluggum (1,99) og á hurðum (1,66) 
skv. byggingareglugerð gr. 13.3.2.  
Að öðru leyti var U-gildi hverrar einingar reiknað skv. ÍST 66:2016 margfaldað með flatarmáli 
hennar og að lokum margfaldað með K-gildi eða hitamun (𝛥𝜃). Reikniformúla: (Φ=U*A* 𝛥𝜃). 
Niðurstaða hverrar einingar var síðan tekið saman og summa varmataps (ΣΦ) fundin út. 
 
 
 
 

Tafla 01. Steypt gólfplata  -  Byggingarreglugerðar lágmark = 0,3 
 

 

Steypt gólfplata 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 
R 

[m²K/W] 

Innra yfirborð     0,17 
Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 
Einangrun 0,100 0,039 2,56 
  Jarðvegur     1,5 
Alls (ΣR)     4,31 

      [W/m²K] 
U'     0,23 
ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,24 
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Tafla 02. Gólfplata með gólfhita  -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3 
 

Gólfplata með 
gólfhita 

d 
[m] 

λ    
[W/mK] 

R 
[m²K/W] 

Einangrun undir gólfh. 0,025 0,039 0,64 
Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 
Einangrun 0,100 0,039 2,56 
Jarðvegur     1,5 
Alls (ΣR)     4,78 

      [W/m²K] 
U'     0,21 
ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,22 
 
 

Tafla 03. Slútandi gólfplata -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 
 

Slútandi gólfpl.  
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 
R 

[m²K/W] 

innra yfirborð     0,17 
Steypt gólfplata 0,220 1,95 0,11 
Einangrun 0,200 0,039 5,13 
        
Alls (ΣR)     5,41 

      [W/m²K] 
U'     0,18 
ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,19 
 
 

Tafla 04. Útveggur einangraður að utan  -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,4 
 

Útveggur ein. að utan 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 
R   

[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,13 
Klæðning 0,020 0,16 - 
Loftræst bil 0,025   - 
Einangrun 0,125 0,035 3,57 
Steyptur veggur 0,18 1,95 0,09 

Innra yfirborð     0,13 
Alls (ΣR)     3,92 

      [W/m²K] 
U'     0,25 
ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 
ΔU-vinklar     0,03 
ΔU-dýflur     0,01 

Kólnunartala U     0,30 
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Tafla 05. CLT útveggur einangraður að utan  -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3 

 

Útveggur ein. að utan 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 
R 

[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,13 
Klæðning 0,020 0,16 - 
Loftræst bil 0,025   - 
Einangrun 0,125 0,035 3,57 
CLT eining 0,1 0,11 0,91 
Innra yfirborð     0,13 
Alls (ΣR)     4,74 

      [W/m²K] 
U'     0,21 
ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 
ΔU-vinklar     0,03 
ΔU-dýflur     0,01 

Kólnunartala U     0,26 

 
 

 
Tafla 06. Létt þak  -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 

 

Létt þak 
d 

[m] 
λ    

[W/mK] 
R 

[m²K/W] 

Klæðning     0,15 
Loftbil 0,025   0,08 
Sperrur + Einangrun 0,220 0,047 4,68 
Lagnagrind ó loftræst 0,045 0,047 0,18 
Loftaklæðning 0,012 0,14 0,09 
Innra yfirborð     0,10 
Alls (ΣR)     5,28 

      [W/m²K] 
U'     0,19 
ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,20 
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Tafla 07 Viðsnúið þak  -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 

 

Viðsnúið þak 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 
R 

[m²K/W] 
Ytra yfirborð     0,04 
Hellur 0,050 1,4 0,04 
Sandur 0,030 1,5 0,02 
Jaðrvegsfilt 0,005 0,52 0,01 
Polystyren einangrun 0,25 0,034 7,35 
Asfaltpappi - tvö lög 0,010 0,26 0,04 
clt eining 0,170 0,11 1,55 
Innra yfirborð     0,10 
Alls (ΣR)     9,14 
      [W/m²K] 
U'     0,11 
ΔUr     0,07 
ΔU (einangrað í tveimur lögum)     - 
Kólnunartala U     0,18 

 
 
 

6.2 Varmatap rýma 
Á neðangreindum töflum má sjá varmatapsútreikninga allra rýma byggingarinnar. Útreiknað U-
gildi byggingarhluta kemur fram í kafla 6.1 
 
Tafla 01. Bílskúr 
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Tafla 02. Þvottahús 

 
 
 
Tafla 03. Forstofugangur 
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Tafla 04. Unglinga herbergi 1. Hæð 

 
 
 
Tafla 05. Anddyri 

 
 
Tafla 06. Stofa 
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Tafla 07. Baðherbergi 1. hæð 
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Tafla 08. Eldhús 

 
 
 
Tafla 09. Sjónvarpshol 
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Tafla 10. Svefnherbergi 1 

 
 
 
Tafla 11. Svefnherbergi 2 
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Tafla 12.  Salerni hjóna 

 
 
Tafla 13. Svefnherbergi hjóna 

 
 
 
Tafla 14. Gangur 2. Hæð 
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Tafla 15. Gestasalerni 2. Hæð 
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6.3 Samantekið varmatap allra rýma 
 
Meðfylgjandi töflur sýna samantekt á varmatapi allra rýma. 
 
1. hæð 2. hæð  
 

Rými Varmatap (W) 
Bílskúr 2.640  
Þvottahús 216  
Forstofugangur 1.991  
Herbergi (Séríbúð) 2.101  
Forstofa 464  
Baðherbergi 245  

Samtals: 7.657 
 
 
 
 
 
Samantekið varmatap allra rýma hússins 17.270 W eða 64W á hvern fermetra 
 

6.4 Vegið meðaltal U-gildis 
  

U-gildi 
(W/m2K) 

Flatarmál 
m2 

m2*(W/m2K) 

Gólfplata án gólfhita 0,24 108,3 26,20 
Gólfplata með gólfhita 0,22 13,4 2,94 
Slútandi gólfplata 0,19 1,2 0,24 
Útveggur steypa 0,30 118,2 36,02 
Útveggur CLT 0,26 163,4 42,64 
Létt sperruþak 0,20 83,4 16,64 
Viðsnúið þak 0,18 43,3 7,77 
Gluggar/hurðir 1,33 69,4 92,32     

Samtals línutap við kuldabrú  0,83 26,5 21,99 
 
  

U-gildi 
(W/m2K) 

Flatarmál 
m2 

m2*(W/m2K) 

Útveggur steypa 0,30 120,0 36,00 
Útveggur CLT 0,26 163,4 42,48 
Gluggar/hurðir 2,00 69,4 138,82  

   
Línutap við kuldabrú  0,83 26,5 21,99     

Samtals: 352,8 239,29 
Vegið meðaltal U-
gildis 

  
0,678 

 

Rými Varmatap (W) 
Stofa 3.556  
Eldhús 1.633  
Sjónvarpshol 924  
Svefnherbergi 1 627  

Svefnherbergi 2 521  
Salerni hjón 516  
Hjónaherbergi 1.077  

Gangur 675  
Gestasalerni 83  

Samtals: 9.613 
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6.5 Heildarleiðnitap 
Texti 

Húshluti U-gildi 
(W/m2K) 

A 
m2 

Δt 
K 

Φ 
W 

Gólfplata án gólfhita 0,24 108,3 15 393,1 
Gólfplata með gólfhita 0,22 13,4 25 73,4 
Slútandi gólf 0,19 1,2 35 8,4 
Útveggur steypa og ein. 0,30 118,2 35 1260,9 
Útveggur clt ein. að utan 0,26 163,4 35 1492,2 
Létt þak 0,20 83,4 35 582,5 
Viðsnúið þak 0,18 43,3 35 271,8 
Gluggar/hurðir 1,33 69,4 35 3231,0   

Heild byggingarhluta 7313,4      

Samtals línutap við kuldabrú  0,83 26,5 35 769,5    
Heild: 8082,9 

 
 

 

7. Lagnaútreikningar 
 
Við lagnaútreikninga er stuðst við almennar kröfur í IST67:2003 DS 439:2000 auk sérákvæða við 
danska staðalinn og Byggingarreglugerð 112/2012.  

7.1 Neysluvatn 
Til þess að reikna hámarkssamtímarennsli í lögnum er notast við formúlu: 
 
qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 
 
Neysluvatnskerfi er hannað með það að leiðarljósi að nægjanlegt vatn sé við töppunarstaði þegar 
tekið hefur verið tillit til veituskilyrða, notkunar lagnakerfisins, byggingarinnar og vatnsþarfa.  
Þá er þess gætt að ekki sé hætta á húðbruna almenns notanda og er stuðst við að hitastig vatns 
við töppunarstaði á baðherbergjum fari ekki yfir 43°C. Kerfið er hannað og skal lagt þannig að 
nægjanlegt vatnstreymi og vatnsmagn sé við sérhvern töppunarstað. Einnig skal tekið tillit til hættu 
á hermannaveiki vegna lækkunar vatnshita og vegna upphitunar á köldu vatni í leiðslum. 
Allur búnaður fyrir neysluvatnskerfi skal VA-viðurkenndur og vottaður með CE-merkingu. 
 
Allar þveranir á votsvæðum skulu vera vatnsþéttar. Í eldhúsi má sleppa dós en láta þá fóðurrör ná 
upp að tengingu við blöndunartæki og loka því þar. 
 
Vatnsþörf er ákvörðuð með því að ákvarða málrennsli qf tækja á töppunarstað samkvæmt 
neðangreindri töflu sem fengin er úr námsgögnum HR hitunarfræði áfanga (BI-HVL1003). Hún 
sýnir málrennsli töppunarstaða. 
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Töppunarstaður Kalt vatn 

l/s 
Heitt vatn 

l/s 
Fjöldi 

stk 
Kalt vatn 
samtals 

Heitt vatn 
samtals 

Baðkar 0,3 0,3 1 0,3 0,3 
Sturta 0,15 0,15 1 0,15 0,15 
Þvotta-og uppþvottavél 0,2 

 
2 0,4  

Handlaug 0,1 0,1 3 0,3 0,3 
Eldhúsvaskur 0,2 0,2 1 0,2 0,2 
Ræstivaskur 0,2 0,2 2 0,4 0,4 
Salerni 0,1 

 
3 0,3  

Samtals    2,05 1,35 
 
 
Notast er við ofangreinda formúlu til að ákvarða rennsli fyrir kalt vatn. Samtímarennsli/hámarks 
notkun 
 
qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015(2,05 – 0,2)) + (0,12 (√2,05 – 0,2)) = 
qd = 0,38 l/s 
 
Notast er við ofangreinda formúlu til aðákvarða rennsli fyrir heitt vatn. Samtímarennsli/hámarks 
notkun 
 
qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015(1,35 – 0,2)) + (0,12 (√1,35 – 0,2)) = 
qd = 0,33 l/s 
 

Út frá ofangreindum forsendum ákvarðar hönnuður eftirfarandi stærðir á lögnum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Ofnalagnir 
 

Jafna fyrir dt er ∆𝑡 = − 𝑡𝑖. Niðurstaða útreiknings ∆𝑡 =
℃ ℃

− 20℃ = 40℃ 

 
Jafna fyrir Kv gildi er  𝑘 =

∆
 fyrir innri stillingu á ofnlokum og þannig reiknað út innrennslið á 

ofnana 
 
 
Að neðan er ofnatafla fyrir Úlfarsbraut 46. Dt=40°C 
 

Töppunarstaður Kalt vatn Heitt vatn Rör í rör 
Pex í mm 

Baðkar DN15 DN15 Ø 20 x 2.8 
Sturta DN15 DN15 Ø 20 x 2.8 
Þvotta-og uppþvottavél DN12 

 
Ø 16 x 2.8 

Handlaug DN12 DN12 Ø 16 x 2.8 
Eldhúsvaskur DN15 DN15 Ø 20 x 2.8 
Ræstivaskur DN15 DN15 Ø 20 x 2.8 
Klósett DN12 

 
Ø 16 x 2.2 
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Rými Nr. Gerð 
ofns 

Staðs. 
stúta 

Hæð 
mm 

Lengd 
mm 

Afl 
(W) 

Stærð 
ofnloka 

Bílskúr  101 A(11) AB 700 1600 1330 DN10 

Bílskúr 102 A(11) AB 700 1600 1330 DN10 

Þvottahús 103 A(11) AB 700 400 333 DN10 

Gangur 1. hæð 104 A(11) CD 700 1400 1164 DN10 

Gangur 1. hæð 105 A(11) AB 700 1000 831 DN10 

Herb. 1.hæð 106 A(11) AB 700 1800 1496 DN10 

Herb 1hæð 107 A(11) AB 700 900 749 DN10 

Forstofa Gólfh. Gólfh. Gólfh. Gólfh. Gólfh. 464   

Baðherb 1. hæð 108 Handkl. EF 500 1340 498 DN10 

Baðherb 1. hæð Gólfh. Gólfh. Gólfh. Gólfh. Gólfh. 30,6   

Stofa 2. hæð 201 C(22) AB 600 1800 2524 DN10 

stofa 2. hæð 202 A(11) AB 700 1400 1031,6 DN10 

Eldhús 203 C(22) CD 700 1200 1895 DN10 

Sjónvarpshol 204 A(11) CD 600 1800 1320 DN10 

Herb 2. hæð 205 A(11) AB 600 1600 1174 DN10 

Herb 2. hæð 206 A(11) AB 600 1600 1174 DN10 

Baðherb hjóna. Gólfh. Gólfh. Gólfh. Gólfh. Gólfh. 516   

Hjónah. 207 B(21) CD 700 1200 1393 DN10 

Gangur 2. hæð 208 A(11) AB 700 1000 831 DN10 

Baðherb. 2. hæð 209 A(11) AB 600 400 293 DN10      
Samtals  20.377 W 

 

7.3 Gólfhitalagnir 
Gólfhitakerfið er hannað með hliðsjón af DANFOSS Quick Planner 
 

Rými Slaufa 
Nr. 

Hitatap 
W/m2 

Rými 
°C 

Gólfefni 
flísar 

Max 
yfirborð 

c/c 
mm 

Fæðing 
mtr 

Lengd 
mtr 

Rennsli 
l/klst 

Still. 
loka 

WC. 1. hæð 109 30,8 20°C 10 mm 29°C 170 10,0 31 12 1 
Forstofa 110 85,5 20°C 10 mm 29°C 190 4,4 27 34 4,5 
WC. 2. hæð 210 70,9 20°C 10 mm 29°C 200 19,5 51 40 N 

 
 

8. Þakrennur og niðurföll 
 
Skv. 14.6 kafla 9 gr. Byggingarreglugerðar um stærðarákvörðun fráveitulagna segir að við 
ákvörðun á hönnunarforsendum regnvatnslagna skuli miðað við tíu mínútna hámarksúrkomu 
viðkomandi svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands. 
Samkvæmt Veðurstofu Íslands er mesta aftakaúrkoma á höfuðborgarsvæðinu 57 ltr á sek á 
10.000 m2 = 57 l/s/ha (ha=hektari=10.000m2) 
 
Þakfletir hússins eru tveir og hafa hvor um sig tvö niðurföll. Heildarflötur hvors þaks fyrir sig deilist 
því niður á tvö niðurföll. Einhalla sperruþaki er 98,9 m2 að flaramáli. Hvort niðurfall fyrir sig þarf því 
að anna 49,45m2. Niðurföll á sperruþaki eru staðsett 50 cm frá horni. 
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Flatarmál viðsnúins þaks er 43,2m2 að flatarmáli með tveimur niðurföllum. Hvort niðurfall fyrir sig 
þarf því að anna 21,6m2 . Niðurföll í viðsnúnu þaki eru staðsett 30 cm frá horni. 
 
Flatarmál stærri svala er 27,4 m2 með tveimur niðurföllum. Hvort niðurfall á þeim svölum þarf því 
að anna 14,7 m2. Flatarmál minni svala er 17,6 m2 með einu niðurfalli. 
 
Mesta flatarmál Amax= 49,45m2 er því niðurföllum á sperruþaki og verður það notað sem viðmið. 
 
Á neðangreindum töflum úr „Afledning af regnvand“ frá 1971 má sjá að nægjanlegt þvermál 
niðurfallsrörs væri í kring um 57mm. og niðurfallsrennu í kring um 80mm. Ákveðið var að nota 100 
mm þakrennur fyrir húsið og 70mm niðurfallsrör. Niðurfallsrennur og rör standast því ríflega það 
rennslisálag sem krafist er. 
 

Formúla fyrir hlutfallsstuðul í töflu  =0,95 fyrir bæði þök. L1 og L2 standa fyrir lengdir þekju 

sitthvoru megin við niðurfall.  
 

Sperruþak: 
,

, ,
= 0,95 

 

Viðsnúið þak: 
,

, ,
= 0,95 
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9. Loftun sperruþaks 
 
Skv. 10.5.5. gr. Byggingarreglugerðar þar sem fjallað er um varnir gegn rakaþéttingu segir að 
loftræsa skuli öll þök úr timbri eða trjákenndum efnum, nema sýnt sé fram á aðra jafngóða lausn. 
Fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal loftað loftbil aldrei vera minna en 25 mm yfir allri 
einangrun og skal loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1.000 mm² fyrir hvern m² 
þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. Fyrir flóknari og stærri þök skal gera 
sérstaka grein fyrir loftun þakanna. 
Hér er um að ræða tiltölulega einfalda útgáfu af þaki og látum við því nægja að sýna fram á loftun 
með eftirfarandi útreikningi. 
Flatarmál sperruþaks sem lofta á er 98,9 m². Loftun skal því vera = 98,9 x 1000 = 98.900m2 
 
Eins og fram kemur á teikningum verkfræðinga B105 eru sperrubilin 16 samtals og á teikningu 
2.06-03 kemur fram að flatarmál loftunar milli sperra sé 4.900m2 á hvorum enda fyrir sig, samtals 
9.800m2 í hverju sperrubili 
Loftun þaks er því 16x9800m2 = 156.800m2 > 98.900m2 og er því talsvert yfir kröfum. 
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10. Fundargerðir 

10.1 Fundur 1. 
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10.2 Fundur 2 
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10.3 Fundur 3 
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10.4 Fundur 4 
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10.5 Fundur 5 
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10.6 Fundur 6 
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10.7 Fundur 7 
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10.8 Fundur 8 
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10.9 Fundur 9 
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10.10 Fundur 10 
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10.11 Fundur 11 
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10.12 Fundur 12 
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10.13 Fundur 13 
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10.14 Fundur 14 
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10.15 Fundur 15 
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11. Umsókn um byggingaleyfi, gátlisti 

11.1 Umsókn um byggingaleyfi 
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11.2 Gátlisti 
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12. Afstöðumynd, mæliblað og hæðarblað 

12.1 Afstöðumynd 
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12.2 Mæliblað 
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12.3 Hæðarblað 
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13. Verkáætlun 
 

 Verkþættir Tími Upphaf Endir Undanfarar 
1 Verklýsingar 162 dagar Mán 6.5.19 Þri 17.12.19  

2    Aðstaða og Jarðvinna 41 dagar Mán 6.5.19 Mán 1.7.19  

3       Jarðvinna 12 dagar Mán 6.5.19 Þri 21.5.19  

4       Fylling í sökkla 5 dagar Þri 11.6.19 Mán 17.6.19 8 
5       Fylling að húsi  3 dagar Fim 27.6.19 Mán 1.7.19 9 
6       Aðstaða 6 dagar Þri 14.5.19 Þri 21.5.19 3SS+6 dagar 
7    Burðarvirki 80 dagar Mið 22.5.19 Þri 10.9.19  

8       Uppsteypa sökklar 14 dagar Mið 22.5.19 Mán 10.6.19 3 
9       Botnplata með einangrun 7 dagar Þri 18.6.19 Mið 26.6.19 4 

10       Uppsteypa veggir 17 dagar Fim 27.6.19 Fri 19.7.19 9 
11       Uppsteypa stigi 4 dagar Mið 17.7.19 Mán 22.7.19 10SS+14 dagar 
12       Uppsteypa milliplötu 11 dagar Þri 23.7.19 Þri 6.8.19 11 
13       CLT útveggir 14 dagar Mið 7.8.19 Mán 26.8.19 12 
14       CLT Viðsnúið þak 2 dagar Þri 27.8.19 Mið 28.8.19 13 
15       Einhalla sperruþak 11 dagar Þri 27.8.19 Þri 10.9.19 13 
16       Stálvirki 1 dagar Fri 23.8.19 Fri 23.8.19 13SS+12 dagar 
17    Lagnir á uppsteypu tíma 37 dagar Þri 11.6.19 Mið 31.7.19  

18       Fráveita neðanjarðar og dren. 5 dagar Þri 11.6.19 Mán 17.6.19 8 
19       Vatnslagnir í plötu 1 hæðar 1 dagar Fri 21.6.19 Fri 21.6.19 9SS+3 dagar 
20       Ofna og hitalagnir í plötu 1 hæðar 1 dagar Mán 24.6.19 Mán 24.6.19 19 
21       Vatns og loftræsi lagnir í plötu 2 hæðar 2 dagar Mán 29.7.19 Þri 30.7.19 12SS+4 dagar 
22       Ofna og hitalagnir í plötu 2 hæðar 1 dagur Mið 31.7.19 Mið 31.7.19 21 
23    Frágangur utanhúss 48 dagar Mið 11.9.19 Fri 15.11.19  

24       Frágangur þaka 9 dagar Mið 11.9.19 Mán 23.9.19 15 
25       Gluggar gler og hurðir 11 dagar Mið 18.9.19 Mið 2.10.19 24SS+5 dagar 
26       Klæðning útveggja/Einangrun  26 dagar Fim 3.10.19 Fim 7.11.19 25 
27       Svalahandrið 6 dagar Fri 8.11.19 Fri 15.11.19 26 
28    Frágangur innanhúss 54 dagar Fim 3.10.19 Þri 17.12.19  

29       Slípun steyptra veggja og lofta  3 dagar Fim 3.10.19 Mán 7.10.19 25 
30       Frágangur CLT útveggja  7 dagar Þri 15.10.19 Mið 23.10.19 25;40 
31       Múrað innaná glugga  6 dagar Þri 15.10.19 Þri 22.10.19 40 
32       Innveggir reistir  11 dagar Þri 8.10.19 Þri 22.10.19 29 
33       Loft tekið niður á 2 hæð  11 dagar Fim 24.10.19 Fim 7.11.19 30 
34       Málun og sandspörslun 22 dagar Mið 23.10.19 Fim 21.11.19 32 
35       Innréttingar 7 dagar Fri 22.11.19 Mán 2.12.19 34 
36       Gólfefni 8 dagar Þri 3.12.19 Fim 12.12.19 35 
37       Innihurðir 3 dagar Fri 13.12.19 Þri 17.12.19 36 
38       Stigahandrið 3 dagar Fri 13.12.19 Þri 17.12.19 36 
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 Verkþættir Tími Upphaf Endir Undanfarar 
39    Lagnir Frágangur/tengingar 47 dagar Fim 3.10.19 Fri 6.12.19  

40       Ofnar settir upp og tengdir 8 dagar Fim 3.10.19 Mán 14.10.19 25 
41       Neysluvatns lagnir frágangur  6 dagar Þri 15.10.19 Þri 22.10.19 40 
42       Loftræsing tengd í léttum veggjum 3 dagar Þri 15.10.19 Fim 17.10.19 32SS+5 dagar 
43       Tæki tengd og frágangur lagna 4 dagar Þri 3.12.19 Fri 6.12.19 35 
44    Frágangur lóðar 23 dagar Fri 8.11.19 Þri 10.12.19  

45       Jarðvegur jafnaður 4 dagar Fri 8.11.19 Mið 13.11.19 26 
46       Lagnir í jörð/snjóbræðsla 5 dagar Fim 14.11.19 Mið 20.11.19 45 
47       Gangstígar og bílaplan 8 dagar Fim 21.11.19 Mán 2.12.19 46 
48       Gras og gróður 6 dagar Þri 3.12.19 Þri 10.12.19 47 
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14. Heimildaskrá 
Heimildarskráning var unnin með ZOTERO®  Útg. 5.0.56 með íslenskri APA viðbót. 
 
Aluminium channels for glass balustrades. (e.d.). Sótt 17. apríl 2019 af https://www.q-railing.com/en-

gb/glass-railings/glass-railing-bases/ 

Brúnás 2 - Skýrsla.pdf. (e.d.). Sótt 17. apríl 2019 af 

https://skemman.is/bitstream/1946/30729/1/Br%c3%ban%c3%a1s%202%20-

%20Sk%c3%bdrsla.pdf 

CLT. (e.d.-a). Sótt 17. apríl 2019 af https://www.storaenso.com/en/products/wood-products/massive-

wood-construction/clt 

CLT. (e.d.-b). Sótt 17. apríl 2019 af https://www.storaenso.com/en/products/wood-products/massive-
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