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Formáli 
Þegar litið er til baka og horft á farin veg er gaman að átta sig á örlögunum af hverju ég er á 

þessum stað í dag. Það eru margir vegirnir sem færðu mig hingað og hófst það allt með einni ákvörðun. 

Þegar ég hætti í lyfjafræði við HÍ haustið 2005, námið höfðaði ekki til mín og atvinnumöguleikarnir 

óspennandi. Ég tók þá ákvörðun að eyða ekki lífinu við vinnu sem er ekki spennandi fyrir mig. „Finndu 

vinnu við það sem þér finnst skemmtilegt og þú þarft aldrei að mæta í vinnuna aftur“. Þessi setning sat 

í mér og ég lagði af stað í framtíðina. Ég hóf nám í tækniteiknun sem ég hugsaði alltaf sem gott 

undirbúningsnám og lauk því í desember 2007. Ég vann sem tækniteiknari í eitt ár fyrst hjá Vektor og 

síðan hjá Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhúsarkitekt.  Þetta ár var góð reynsla og ég fann það að ég 

var á réttri braut. En þá kom hrunið og ekki margir atvinnumöguleikar í boði fyrir tækniteiknarann. Á 

þessum tíma varð ég líka ófrísk af mínu fyrsta barni og fór að sinna móðurhlutverkinu um tíma. Haustið 

2010 hóf ég nám í Myndlistaskóla Reykjavíkur á textílbraut. Þetta var 2 ára diplómanám og þarna fékk 

ég mjög góða innsýn í heim hönnunar, allskonar efnismeðferðir og hugmyndasköpun. Að námi loknu 

kemst ég að því að ég er ófrísk að mínu öðru barni og við tekur fæðingarorlof. Að loknu fæðingarorlofi 

fæ ég vinnu hjá Verkís verkfræðistofu sem tækniteiknari á orkusviði. Þangað var ég komin vorið 2014 

og fyrsta verkefni mitt var að teikna stækkun Búrfellsvirkjunar í Revit, sem reyndist mikil áskorun þar 

sem ég hafði aldrei lært á Revit svo ég demdi mér í djúpulaugina og fann það hvað þetta átti vel við 

mig. Mér var vel tekið í Verkís og kynntist ég fljótt Lindu Elínborg, en hún á stóran þátt í ákvörðun minni 

um að skrá mig í byggingafræðina. Hún var á þessum tíma að læra markþjálfun og tók ég nokkra tíma 

hjá henni. Það fékk mig til að skilgreina betur hvað mig langar að gera. Hún kenndi mér að setja mér 

markmið, hafa trú á sjálfum sér og svo þessi spurning, hvað er að stoppa þig? Það er allt hægt ef viljinn 

er fyrir hendi. Það varð til þess að ég skráði mig í byggingarfræði í janúar 2015. Ég tók hálft nám 

samhliða vinnu og gekk það mjög vel þar sem ég fann strax hvað þetta var skemmtilegt nám. Einnig 

eignaðist ég þriðja barnið mitt áður en ég hóf lokaárið mitt í iðnfræðinni. Eftir iðnfræðina þurfti ég að 

gera hlé á námi mínu þar sem aðsókn í seinni hluta byggingafræðinnar var ekki nægileg til að kennsla 

færi af stað. Það kom þó ekki að sök þar sem ég var enn að aðlagast því að vera þriggja barna móðir í 

fullri vinnu. Janúar 2019 hófst námið aftur. Á þessum tíma var ég líka byrjuð að byggja hús með 

manninum mínum svo áskoranirnar voru krefjandi. En það sem ég er heppin með fólkið mitt í kringum 

mig þá á ég mörgum að þakka þetta tækifæri sem ég fékk til að stunda námið. Það er langt því frá að 

vera sjálfsagt að þriggja barna móðir fái þann tíma og þolinmæði til að stunda eins krefjandi nám og 

þetta nám er. Börnin mín, Aron Darri, Marinó Logi og Hekla Eik eiga allan heiður skilin fyrir stuðninginn 

og vona ég að ég hafi sýnt þeim gott fordæmi með mikilvægi menntunar og það skili sér í þeirra 

metnaði. Maðurinn minn, Rúnar hefur veitt mér mikinn stuðning og hvatningu í gegnum námið þó 

hann hafi sjálfur átt í fullu fangi með að byggja húsið okkar. Afar og ömmur fá sérstakar þakkir fyrir allt 

sem þau hafa gert fyrir okkur og þá sérstaklega tengdaforeldrar mínir, Magga og Óli sem lögðu það á 
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sig að fá okkur inn á heimilið meðan húsbyggingin og námið átti sér stað og tóku á sig öll heimilisstörfin 

sem við foreldrarnir höfðum ekki tíma fyrir. Fjölskyldan Elín, Gestur og Birta Margrét sem litla dóttir 

mín lítur svo mikið upp til og dýrkar og dáir vil ég þakka sérstaklega fyrir allar dýrmætu stundirnar sem 

þau hafa veitt dóttir minni á þessum tíma.  Systkynum mínum fyrir alla pössunina, því dagarnir eru 

stundum langir þegar maður stundar fullt nám samhliða vinnu þó vinnuhlutfallið hafi farið minnkandi 

yfir námstímann. Einnig vil ég þakka vinnuveitendum mínum í Verkís fyrir það svigrúm sem ég hef 

fengið til að stunda námið og þau tækifæri sem þau hafa gefið mér í verkefnum tengdu náminu til að 

auka færni mína og reynslu.  

Ef það væri ekki fyrir allt fólkið mitt hefði ég ekki verið á þessum stað í dag, og er ég óendanlega þakklát 

fyrir það.  

Takk fyrir. 
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1 Inngangur

Lokaverkefni byggingafræðinnar felst í því að fá verkefni sem hefur tekið þátt í samkeppni og ekki lent 

í 1. sæti þannig að ekki hefur verið farið lengra með það verkefni. Mitt verkefni fels síðan í því að fara 

með  verkefnið  lengra  í  gegnum  flesta  fasa  hönnunarinnar,  frá  frumhönnun  til  verkteikninga  og 

útboðsgagna.

Í gegnum námið hefur verið lögð áhersla á að fara skipulega í gegnum fasana og halda þannig utan um 

allar ákvarðanatökur í ferlinu. Þetta vinnulag er gagnlegt þegar kemur að því að kynna og rökstyðja val 

sitt.

1.1 Hönnunarfasar

Frumhönnun

Frumhönnunarfasinn  gengur  út  á  að  safna  gögnum og  rýna  þau  gögn sem  nýtast  við  hönnun 

byggingarinnar  s.s.  hæða- og  mælablaði,  deiliskipulagsuppdrætti  og  skipulagsskilmálum  sem  þeim 

fylgja.  Einnig  eru  helstu  útlínur  og  grunnplön  útfærð og  gert  grein  fyrir  efnisvali  og  helstu  stærðum 

byggingarinnar í grófum dráttum m.t.t. staðsetningar og notkunar. Í verkefninu er þessum fasa nánast 

lokið að hálfu arkitektsins með samkeppnisplansanum.

Forhönnun

Í forhönnunarfasa er farið í gegnum helstu greinignar til að ganga úr skugga um að byggingin standist 

öll lög og allar reglugerðir sem settar eru fram á þeim tíma sem hönnunin er gerð. Helstu lagnaleiðir 

og  plássþörf  lagnakerfis  eru  gerð  skil  í  lagnagreiningu.  Bruðavirki  er  kortlagt  og  tekin  er  afstaða  til 

efnisvals og uppbyggingar einstakra byggingahluta. Einnig eru gerð grein fyrir helstu deilum sem þarf 

að leysa á skissuformi. Mjög gott er að vinna þennan fasa vel þar sem það auðveldar alla vinnu við 

næstu fasa sem á eftir koma. Í lok fasans eru svo gerðar grunn verk- og tímaáætlanir auk þess sem 

hönnunaráætlunin er uppfærð.

Aðaluppdrættir

Til  að  fá  samþykkt  byggingaleyfi  þarf  að  skila  inn  aðaluppdráttasetti  til  byggingafulltrúa  þess 

sveitafélags sem byggingin stendur í. Á aðaluppdráttum þarf að koma fram upplýsingar sem safnað er 

saman  í  greiningum  og  það  sem  fram  kemur  á  gátlista  aðaluppdrátta  viðkomandi  sveitafélags.

Aðaluppdráttasett  samanstendur  oftast  af  afstöðumynd  í  1:500,  grunnmyndum,  útlitum  og  helstu 

sniðum í 1:100, byggingalýsingu og skráningartöflu.

Verkteikningar og útboðsgögn

Verkteikningar eru unnar í kjölfar aðaluppdrátta og eru nákvæmari teikningar sem eru nýttar m.a. við 

útboð  og framkvæmd  verksins.  Þær  eru  t.d.  grunnmyndir,  útlit  og  snið  í  1:50.  Hlutateikningar  og
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innréttingateikningar í 1:20.  Hurða og gluggateiknningar í 1:20 og deili í 1:10 eða 1:5. Þessar teikningar 

verða einnig hluti af útboðsgögnum. Útboðsgögn innihalda einnig samninga, verklýsingar og 

magnskrár.  

2 Val á verkefni 

Við upphaf annarinnar var gert ráð fyrir að val á verkefni væri lokið og við gætum strax hafist handa 

við verkefnavinnu. Ég hafði sent á Ásmundi Hrafni Sturlusyni arkitekt hjá Kurt og Pí fyrr um sumarið 

fyrirspurn um verkefni sem gæti verið hentugt sem lokaverkefni. En um var að ræða samkeppni sem 

þeir hefðu tekið þátt í en ekki unnið. Hann tók vel í fyrirspurnina og sendi á mig plansa frá samkeppni 

um safnaðarheimili Ástjarnarkirkju sem hann og Steinþór Kári Kárason hjá Kurt og pí höfðu lent í 2. sæti 

með árið 2014. Mér leyst strax vel á þetta verkefni en var ekki viss hvort það yrði samþykkt af 

leiðbeinendum þar sem safnaðarheimilið eitt og sér var ekki nægilega stórt og uppfyllti mögulega ekki 

kröfur sem gerðar voru til lokaverkefnisins. Þó samkeppnin hafi einungis verið um byggingu 

safnaðarheimilis þurfti samt sem áður að gera grein fyrir kirkjubyggingu og tengingu hennar við 

safnaðarheimilið þannig að grunnplan og grófar hugmyndir voru til fyrir kirkjuna. Þarna sá ég 

möguleikann á að stækka verkefnið og fór með það til kynningar fyrir leiðbeinendur á fyrsta fundi 

vetrarins. Verkefnið var samþykkt af leiðbeinendum með það að leiðarljósi að það næði bæði til 

safnaðarheimilisins og kirkjubyggingarinnar, sjá fundargerð 01 í viðauka B.  

Tillaga Kurt og pí gerir ráð fyrir að reist yrði safnaðarheimili sem er um 550 m2 (netto) að stærð. 

Safnaðarheimilið tengist síðar kirkjubyggingu sem ráðgert er að verði byggð seinna sem áætluð var um 

540 m2. En saman myndar byggingin eina heild og fullmótar kirkjutorg sem ætlað er mikilvægu 

hlutverki sem almenningsrými. Arkitekt hafði gert grein fyrir efnisvali byggingarinnar og lagt mikið 

uppúr því að byggingin næði góðri tengingu við hraunið á lóðinni sem umlykur bygginguna. Gert var 

ráð fyrir að útveggir safnaðarheimilis yrðu staðsteyptir með dökkri steypu og sandblásnir en þannig fá 

þeir hrjúfa áferð sem tengir þá vel við hraunið. Gluggar yrðu úr djúpum bronslituðum  álprófílum sem 

þjóna m.a. þeim tilgangi að beina útsýni fólks að hraunlandslaginu og kirkjutorgi en draga úr sýn milli 

óskildra rýma. Megin markmið tillögunnar var að skapa heildstæða umgjörð um starf Ástjarnakirkju til 

framtíðar, í landslagi með einstök staðareinkenni. Lögð var áhersla á að byggingin falli vel að umhverfi 

sínu og mótun hennar styðji upplifun gesta og starfsmanna af sérstökum hraunmyndunum. Um leið 

mótar byggingin eigin rými sem verða mikilvæg umgjörð utan um fjölbreytt mannlíf samfélagsins.   

Verkefnið mitt fólst því í að halda áfram með verkefnið og leysa það þannig að það uppfyllti allar kröfur 

og reglugerðir sem gerðar eru til bygginga sem þessarar, en einnig var mikilvægt að halda í hugmyndir 

arkitekst um einstaka tenginu byggingar við náttúru umhverfisins hennar. 
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3 Frumhönnun 

3.1 Skipulag 

Þegar ég fæ verkefnið í hendurnar er búið að gera grein fyrir grunnplani og helsu frumhönnunar 

hugmyndum svo sem efnisvali og útliti sem kom allt fram á samkeppnisplansanum, sjá plansa frá 

arkitektum í viðauka C. Einnig fékk ég senda auglýsingu og samkeppnisgögn sem gefin voru út í kjölfar 

samkepninnar, sjá samkeppnislýsingu í viðauka C. Hana nýtti ég mér til að átta mig á því hvað 

verkaupinn hafði óskað eftir og farið fram á að tekið yrði til greina við hönnun hússins. Þar hafði 

verkkaupi listað upp þarfagreiningu á þeim rýmum og helstu stærðum sem byggingin átti að hýsa.  

Grunnplan safnaðarheimilis gerir ráð fyrir aðkomu í forrými sem einnig nýtist sem kaffishús og tengist 

þremur hlutum byggingarinar. Til vestur liggja ýmis þjónusturými s.s. framreiðslueldhús, geymslur og 

salerni en austan við þau eru skrifstofur. Fjölnotasalur er svo til suðurs og opnast út á kirkjutorg til 

vesturs. Felliveggur mun skilja að fjölnotasal og kirkjusal. Þar tengist kirkjubyggingin við 

safnaðarheimilið og er tengigangur austan megin fjölnotasalar þar sem prestar og annað listafólk sem 

fram koma í athöfnum geta farið um án þess að þurfa að ganga gegnum salina. Innan 

kirkjubyggingarinnar við enda tengigangs er gert ráð fyrir rýmum presta og tónlistafólks. Komið er 

þaðan inn í kirkusal altarismegin. Kirkjusalur er stór og getur tekið allt að 300 manns í sæti. Forrými 

kirkjunnar er með aðkomu frá kirkjutorgi og inn af forrými eru salerni, fataherbergi og 

ungbarnaherbergi þar sem foreldrar ungra barna geta fylgst með athöfnum án truflunar.  

3.2 Gagnaöflun 

Í þessum fasa byrjaði ég að safna saman þeim gögnum sem ég taldi mig þurfa til að setja upp verkefnið 

og byrja á forhönnunarfasanum. Ég sótti deiliskipulagsuppdrátt, hæðablað og mæliblað af lóðinni sem 

nýttust mér við að byrja að setja upp módelið og átta mig á legu byggingarinnar í landinu, sjá 

skipulagsgögn í viðauka C.  

Einnig fór ég á fund með Ásmundi og fórum við yfir hugmyndir þeirra að byggingunni og vangaveltur 

sem ég hafði safnað saman og skáði  fundargerð sem sjá má í viðauka B fundargerð nr. 02. 

4 Forhönnun 

Forhönnnunarfasinn gekk út á það að fara í gegnum allar greiningarnar og ganga úr skugga um að 

grunnplan sem arkitekt hafi gert í samkepninni stæðist allar kröfur og reglugerðir. Reynt var að halda í 

hugmyndir arkitekts hvað varðar skipulag og útlit og leitað eftir lausnum sem myndu ganga upp. 

Forhönnunarfasinn byrjaði snemma í verkefninu þar sem ég byrjaði að módela bygginguna í Revit. Ég 
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fór svo í gegnum greiningarnar eina af annarri og fannst mikilvægt að gera þær ýtarlegar og vel til að 

koma í veg fyrir árekstra og óvæntar uppákomur seinna í verkefninu. Það getur verið gott að vera búin 

að leysa öll helstu vandamál á þessu stigi.  

4.1 Rýmisgreining 

Ég byrjaði á að vinna rýmisgreininguna þar sem ég fór yfir öll rýmin sem skilgreind voru í 

samkeppnisplansanum. Þar tók ég m.a eftir því að ekki hafi verið gert ráð fyrir sorpi og tæknirými var 

mjög lítið. Enda gekk plansinn meira út á útfærslu á safnaðarheimilinu og því aðeins gert ráð fyrir 

tæknirými til að anna því. Einnig þurfti að fara í gegnum skrifstofuhlutann  og tryggja að hann uppfyllti 

reglur um húsnæði vinnustaða. 

Byggingin skiptist eiginlega í tvennt þ.e. safnaðarheimili og kirkju. Sem eru tengd saman með 

tengigangi. Einnig er hægt að opna sal safnaðarheimilis inn í kirkjusal við stórar kirkjuathafnir. 

Byggingin gerir ráð fyrir að rúma allt að 500 manns í báðum sölum og þarf að tryggja aðgengi allra að 

húsinu. Byggingin er hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar. 

Kjallari: 

Þar sem mikill hæðamunur er á lóð og kirkjan í sama plani og safnaðarheimili var ráðgert að setja 

kjallara undir hluta kirkjubyggingarinnar. Þar var hægt að koma fyrir rúmgóðu tæknirými sem rúmar 

allar lagnir og loftræsisamstöðu. Inntök vatnsveitu og hitaveitu voru einnig staðsett nálægt 

kjallaranum. Frá tæknirými liggur lagnastokkur í gegnum forrými kirkjunnar og upp í kerfisloft þar sem 

lagnirnar dreifast um bygginguna. Auk tæknirýmis var einnig komið fyrir geymslu sem hægt væri að 

nýta undir ýmis garðáhöld.  

1.hæð 

Komið er inn um aðalinngang á safnaðarheimili frá krikjutorgi á vesturhlið byggingarinnar um tvöfaldar 

dyr og inn í forrými sem einnig er nýtt sem kaffihús, rýmið er um 100 m2. Lítinn hliðarinngang er hægt 

að nota ef umferð fólks er lítil eða vont veður úti með óhagstæðri vindátt. Hægra megin frá 

forrými/kaffihúsi liggur gangur fyrir fatahengi og þar fyrir framan er salernisaðstaða. Salerni gesta er 

kynjaskipt til að hægt væri að fækka salernum karla og skipta út fyrir þvagskálar. Salerni fyrir 

hreyfihamlaða er sér. Tekin var saman salernisfjöldi miða við fólksfjölda og gengið úr skugga um að 

fjöldi salerna uppfylli reglugerðir, sjá má útreikninga á salernisfjölda í viðauka C. Gert er ráð fyrir að 

þessi salerni verði samnýtt með salernum kirkjubyggingarinnar þegar fjölmennt er í húsinu. Frá salerni 

liggja geymslur og ræstirými hússins. Geymslurnar eru 2, um 16 m2 hvor og er önnur þeirra nýtt sem 

stólageymsla. Eldhúsið er innangengt frá kaffihúsi/forrými og um starfsmannainngang. Það er um 40 

m2 og er framreiðslueldhús. Ekki er gert ráð fyrir að þarna sé framleiddur matur heldur tekið á móti 

tilbúnum mat. Gott vinnupláss verður í eldhúsinu ásamt uppþvottavél og kælisamstæðum, ofn og 
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helluborði til að hita upp mat. Opið er úr eldhúsi inn í kaffihús gegnum framreiðslulúgu sem hægt er 

að loka þegar hún er ekki í notkun. Frá eldhúsi er hægt að ganga beint út um starfsmanna inngang og 

að sorprými. Starfsmannainngangur er á norðurhlið hússins og er ætlaður starfsmönnum eða þeim 

sem eiga beint erindi inn á skrifstofur. Skrifstofurýmið er staðsett við starfsmannainnganginn og 

innangenginn frá forrými/kaffihúsi. Það skiptist í opið skrifstofurými, 62 m2, þar sem gert er ráð fyrir 6 

starfsmönnum. Lítil innrétting fyrir kaffiaðstöðu er komið fyrir í innfellum vegg innan rýmisins. 

Viðtalsrými/fundarherbergi sem er um 21 m2, skrifstofa aðstoðarprests og skrifstofa prests sem eru 

um 20 m2 hvor og skrifstofa tónlistarstjóra er um 14 m2. Þetta er rýmið sem tók mestu breytingunum 

frá samkeppnisplansanum þar sem þarna þurfti ég að koma fyrir starfsmannaaðstöðu og við það 

færðist skrifstofa tónlistarsjóra norðan megin í húsið. En búningsaðstaðan er um 10 m2 og salerni 

starfsmanna uppfyllir kröfu algildrar hönnunar auk þess sem sturtu er komið fyrir innan salernis.  

Hægra megin við kaffihús/forrými er fjölnotasalur og tengigangur. Fjölnotasalurinn er um 172 m2 og 

honum er hægt að skipta upp í allt að 4 minni sali fyrir mismunandi tilefni. Salurinn getur rúmað allt að 

170 manns fullsetinn og er hægt að opna hann inn í kirkjusal og samnýta í stærri athafnir svo sem 

jarðafarir og brúðkaup. Innangengt er í salinn frá tengigangi um allt að 4 dyr þannig að hægt er að fara 

í hvern sal fyrir sig þegar honum er skipt upp.  

Tengigangur tengir síðan safnaðarheimili við kirkju og geta prestar og aðrir sem koma fram á athöfnum 

nýtt hann án þess að fara gegnum kirkjusalinn sjálfan.  

Aðalinngangur kirkjunnar er frá kirkjutorgi sunnanmegin um tvöfaldar dyr. Komið er inn í forrými sem 

er um 68 m2 og þaðan er beint aðgengi inn í kirkjusal. Fatahengi er inn af forrými og þar eru einnig 

salerni fyrir kirkjugesti og ungbarnaherbergi sem er ætlað fólki með ung börn. Þarna þurfti ég að gera 

smá breytingar frá fyrra skipulagi þar sem þurfti að gera ráð fyrir lögnum frá tæknirými og koma fyrir 

lagnastokk. Var hann settur þarna á kostnað stærðar ungbarnaherbergis. En herbergið er um 22 m2 

sem ég taldi enn vera nægilega stærð. Gluggi er frá ungbarnaherberginu inn í kirkjusal þannig að 

foreldrar ungra barna geti fylgst með athöfnum án þess að það verði truflun. Kirkjusalur er 462 m2 og 

getur rúmað allt að 330 manns í sæti. Bein leið er frá inngangi um tvöfaldar dyr að altari. Aðgengi presta 

og annarra aðila sem koma fram er um dyr sitthvoru megin við altari. En þar fyrir innan er 

tengigangurinn sem tengir safnaðarheimilið og kirkjuna og önnur rými fyrir þá sem að athöfninni koma 

eins og aðstaða tónlistarfólks, salerni, skrúðshús þar sem prestur fer í klæðin fyrir athafnir og geymsla 

fyrir kirkjulega muni.  

Eins og áður kom fram voru ekki gerðar neinar stórar breytingar á grunnskipulagi byggingarinnar heldur 

farið í lágmarksbreytingar sem þurfti til að uppfylla reglugerðir.  

Rýmisgreiningu má sjá í viðauka C, teikningar (99)2.01 og (99)2.02. 
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4.2 Lóðagreining 

Ég skoðaði lóðina með hliðsjón af byggingareglugerð og kröfur í deiliskipulagi. En fram kemur í 

deiliskipulagi fjöldi bílastæða og að á lóðinni er hverfisverndað hraun sem þarf að passa uppá. En 

deiliskipulag gerði ráð fyrir 95 bílastæðum og kvöð er um gegnumakstur á lóð. Einnig voru hæðablöð 

og mæliblöð nýtt til að skoða hæðarmun og legu byggingarinnar á lóðinni. Sjá skipulagsgögn í  

viðauka C. Á lóðinni eru 100 stæði og eru þar af 5 stæði fyrir hreyfihamlaða. Bílastæðin eru staðsett 

meira en 25 m frá aðalinngangi og þurfti ég því að koma fyrir bílastæðum fyrir hreyfihamlaða eins 

nálægt og hægt var. En núgildandi byggingareglugerð segir að bílastæði hreyfihamlaða megi ekki vera 

lengra frá aðalinngangi en um það bil 25 m. Ræddi ég það við Þormóð Sveinsson arkitekt og hann var 

sammála því að teygja 25 metrana upp í þessa 28 m sem mig vantaði þar sem stæðin væru sem næst 

inngangi. Sjá má umræðu í fundargerð nr. 10 í viðauka B. Einnig þurfti ég að skoða hæðarlegu lóðar vel 

og aðlaga hæðina þannig að ekki yrði meiri halli en 1:20 við bílastæði hreyfihamlaða eins og segir í 

6.4.11. gr. Byggingareglugerðar. En það náðist með því að leyfa meiri halla neðar á lóðinni þar sem ekki 

er gert ráð fyrir umferð hreyfihamlaða þar. Sjá fundargerð 16 í viðauka B. Gengið var úr skugga um að  

gönguleiðir væru nægilega breiðar en gangstígar eru um 3 m breiðir. Á bílastæðum er aðkoma 

slökkvibíla og sorphirðubíla góð þar sem um 7 m eru á milli stæða og gefur það kost á aksturstefnu bíla 

í báðar áttir.  

Kirkjutorg er hellulagt og er gert ráð fyrir að líkbílar og brúðarbílar geti keyrt inn á torgið.  

Kirkjutorg, bílastæði hreyfihamlaða og helstu gönguleiðir verða snjóbrædd og ákvarðaðist það í 

lagnagreiningu. Einnig kom fram í lagnagreiningu að frákast loftræsingar yrði staðsett í gróðurbeði 

sunnanmegin lóðar. Yrði það fallið inn í tré og gróðri eins og kostur er.  

Lóðagreiningu má sjá í viðauka C, teikning (99)2.03. 

 

4.3 Brunagreining 

Við brunagreiningu var farið ýtarlega yfir kafla 9 í núgildandi byggingareglugerð og tekið saman þær 

kröfur sem byggingin þurfti að uppfylla.  

Byggingin er í notkunarflokki 2 þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman. Ekki er gert ráð 

fyrir að fólk gisti innan mannvirkisins. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt nægjanlega kunnugt 

umhverfinu til að þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða 

á öruggt svæði við eldsvoða.  

Byggingin er ein meginbrunasamstæða sem skiptist í 5 brunahólf. Sjá má skiptingu brunahólfa á 

teikningu (99)2.05 í viðauka C. Þar sem gert er ráð fyrir að hægt er að opna fjölnotasal í kirkju sal 

sameinast 2 brunahól í 1. Stærð brunahólfsins verður því 1130 m2  og gerir ráð fyrir allt að 500 manns 
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geti verið innan hólfsins. Stærð brunahólfsins gerir ráð fyrir reyklosun og sjálfvirku 

brunaviðvörunarkerfi. Í öllu húsinu er því viðurkennt brunaviðvörunarkerfi skv. ÍST EN 43 og reglum 

mannvirkjastofnunar og verður stjórntafla kerfisins staðsett í starfsmanna inngangi.

Flóttaleiðir voru skilgreindar og merktar inn á teikningu og gengið úr skugga um að þær verði ekki 

lengri en kröfur byggingareglugerðar kveða á um. En lengd flóttaleiða má ekki fara yfir 30 m fyrir 

mannvirki í notkunarflokki 2 þar sem fleiri en 50 manns koma saman. Við þessa skoðun kom í ljós að 

ein flóttaleið frá kirkjusal í tengigang færi yfir 30m og var því ákveðið að setja hurð í glugga í salnum 

sem hægt var að nýta sem flóttaleið. Við þetta var útbúið hellulagt svæði úti við hurðina og 

göngustígur meðfram byggingunni þannig að fólk hefði greiðan aðgang að bílaplani og þyrfti ekki að 

ganga yfir hraunið. Felliveggir sem eru notaðir til að loka af fjölnotasal bæði frá kirkjusal og 

forrými/kaffihúsi hafa brunamótstöðu EI60 og verður þá salurinn eitt brunahólf þegar þeir eru báðir 

lokaðir. Út úr salnum er útgengi um 4 dyr út á kirkjutorg og 4 dyr út á tengigang þannig að tryggt eru 

flóttaleiðir í 2 gagnstæðar áttir þegar salnum er skipt upp. Burðavirki hússins hefur brunamótstöðu 

REI60. Hurðir milli brunahólfa eru EI 30-CS hurðir. Þar sem sambrunahætta um glugga er milli 

brunahólfa er brunagler E30.

Brunaslöngur eru 2, ein í safnaðarheimilinu og önnur í kirkjunni. Gert er ráð fyrir að þær verið í kassa 

sem er innfelldur í vegg svo lítið beri á, en passað uppá að allar merkingar séu vel sýnilegar ef eldur 

kemur upp, s.s. með lýsingu sem er tengd brunaviðvörunarkerfinu.

Handslökkvitæki verða staðsett skv. leiðbeiningum mannvirkjastofnunar.

Brunagreiningu má sjá í viðauka C, teikningar (99)2.04 og (99)2.05

4.4 Lagnagreining

Í lagnagreiningu þurfti ég að gera grein fyrir helstu lagnaleiðum og velja kerfi sem hentar byggingunni.

Ég skipti greiningunum upp í Frárennsli, sem er sameiginleg greining á frárennsli skólps og ofanvatns,

neystluvatslagninr, hitakerfi, snjóbræðsla og loftræsing.

4.4.1 Frárennsli

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

að drenlögn er lögð með ofanvatnslögninni þó þess sé ekki endilega þörf sökum þess að húsið er byggt 

á hrauni, þá taldi leiðbeinandi að það yrði gott að gera það til öryggis. Og er hún þá lögð sirka 20-30 sm 

neðar en ofanvatnslögnin. Lagnirnar verða 110 mm rásaðar PVC lagnir og lágmarkshalli á lögninni er 

10 ‰. Lágmarkshalli skólplagna er 20‰. Frágangur með lögnum er þannig að sanda skal undir lagnir 

með 200 mm sandlagi og yfir með 200-300 mm sandlagi. Yfir sandlag kemur síudúkur. Skólplagnir skulu 

liggja  neðar  en  ofanvatnslagnir.  Fjarlægð  milli  miðlína  fráveitulagna  skal vera  1000  mm  skv.

Leiðbeiningum frá Veitum.
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Hæð tengibrunna ofanvatns og skólps mátti sjá á hæðarblaði lóðar og var það notað við ákvörðun á 

kótum og halla lagna. Í greiningunni kom í ljós að erfitt var að ná hæfilegum hæðarmun hreinsibrunna  

fyrir ofanvatn og skólp, þar sem þeir komu fyrir framan kirkjubyggingu og tengdust tengibrunnum, 

sökum hæðarmismunar í lóð. Ég ræddi þessar pælingar við Árna og hann benti á að þar sem rennsli í 

lögnunum á þessum stað væri orðið það mikið þá væri möguleiki að minnka hallann að 

tengibrunnunum og sennilega yrðir gert ráð fyrir því að hallinn á samliggjandi lögnum væri sá sami á 

þessum stað. Brunnarnir voru færðir fjær hvor öðrum í plani til að koma í veg fyrir krossmengun. Leitast 

var eftir því að skólplagnir færi sem styðstu leið út úr húsi en á einum stað liggur lögnin undir botnplötu 

kirkjunnar og beint inn í tæknirýmið. Var þá ákveðið í samráði við Árna að setja eina lögn beint út í 

hreinsibrunn fyrir aftan kirkju sem öryggislögn ef eitthvað kæmi fyrir hina lögnina. Lágmarkshalli á 

lögnum var tryggður skv. Byggingareglugerð.  

Ég skoðaði staðsetningu og fjölda niðurfalla miða við úrkomu og stærð þakflatar. Samkvæmt 

útreikningum eru 7 niðurfallsrör á þaki safnaðarheimilis og eru þau 70 mm í þvermál. Þegar ég fór að 

skoða þak kirkjunnar þurfti ég að taka mið af fjölda niðurfalla miða við halla þaksins. Þar sem lægsti 

punktur þaksins er á 3 stöðum frá miklum halla var erfitt að koma fyrir fleiri niðurföllum en 3. Ákvað 

ég þá að stækka niðurfallsrör kirkjunnar í 100 mm rör og dugði það miða við útreikninga á stærð og 

áætlun úrkomu. En þar sem Ísland er mikið rigningarland var tekið mið af úrkomu 300 l/s ha. 

Þakniðurföll kirkjunnar liggja í einangrun fyrir innan klæðningu og verða því ekki sýnileg. Niðurföll 

safnaðarheimilis verða í dökkum lit, utan á útvegg og reynt verður að falla þau vel að steypunni sem er 

dökk steypa.  

Greiningu frárennslis má sjá í viðauka C, teikning (99)2.13 

4.4.2 Neysluvatn 

Neylsuvatnskerfið er rör-í-rör kerfi. PEX ídráttarrör er í öllu kerfinu.  

Inntakið er tekið í gegnum sökkul og inn í tæknirými í kjallara undir kirkjubyggingu og tengist 

lagnagrind. Frá lagnagrind í kjallaranum liggur stofnlögn, PEX, að deilikistum og tengipunktum. 

Stofnlagnir að deilikistu á salerni kirkjunnar eru steyptar í gólfplötu. Stofnlagnir að tengipunkti 

salernis bakvið altari koma upp lagnastokk frá tæknirými og í kerfisloft kirkjunnar. Frá 

tengipunktinum verða lagnir steyptar í plötu að deilikistu sem er staðsett á salerni hreyfihamlaða í 

safnaðarheimili. Heitt neysluvatn er kalt vatn hitað upp með varmaskipti sem er staðsettur í 

tæknirými. Hringrás er á heita vatninu.  

Á töppunarstöðum eru hitastýrð blöndunartæki eða blöndunarlokar til að uppfylla allar kröfur staðals 

ÍST67:2013 og grein 14.5.6 í byggingareglugerð 

Greiningu neystluvatns má sjá í viðauka C, teikning (99)2.14 
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4.4.3 Hitakerfi 

Hitavatnskerfið kemur beint frá hitaveitu og verður með stjórn- og stillibúnað þannig að nýting 

varmaorkunnar verði sem best og öryggi fólks, eigna og umhverfis verði tryggt. 

Við val á kerfi þótti gólfhita henta best á flest rými þar sem lagnir eru faldar í gólfum og ekki eins 

sýnilegt kerfi. Einnig hentar gólfhiti þar sem mikill umgangur er af fólki að utan sem getur leytt til 

bleytu á gólfi sem þornar þá fyrr með gólfhitanum. Yfirborðshiti gólfa verður skv. 14.2.7. gr 29°C á 

íverusvæðum og 35°C á jaðarsvæðum. Þar sem mikil lofthæð, stórir salir og miklir gluggar eru í 

byggingunni þarf að gera ráð fyrir því að loftræsing hjálpi til við upphitun einhverra rýma. Gert er ráð 

fyrir gólfhita í flestum rýmum byggingarinnar fyrir utan salerni, geymslur og búningsherbergi en þar 

verða ofnar þar sem það þótti betri kostur fyrir þessi rými. Deilikistur fyrir gólfhitaslaufur verða 

staðsettar á 2 stöðum í byggingunni, önnur er inn á salerni bak við tengigang og hin er staðsett inn á 

salerni fyrir hreyfihamlaða í safnaðarheimili. Stofnæð sem liggur frá inntaki að deilikistum þarf að 

einangra. Öll rör í gólfhitakerfi eru úr PEX með súrefnisþéttri kápu 20mm.  

Rör eru lögð í ílögn ofan á steypta botnplötu. Gólfhita er stýrt með hitastýrðum nemum í öllum 

rýmum þar sem gólfhiti er. 

Ofnalagnir eru þunnveggja stálpípur og liggja í kerfislofti. Þær koma niður veggi að ofnum frá 

kerfisloftinu sem styðstu leið og þar sem lítið ber á þeim. Gæta þarf að gengið sé snyrtilega frá 

lögnunum og þær séu beinar. Allar pípur í hitakerfum þarf að einangra í samræmi við 14.2.5. gr. 

byggingareglugerðar 

Greiningu hitakerfis má sjá í viðauka C, teikning (99)2.15.  

4.4.4 Snjóbræðsla 

Gert er ráð fyrir að stór hluti lóðarinnar sé snjóbræddur og ræðst það af því að kirkjutorgið er stórt og 

ætlað til að fólk geti safnast saman á torginu og bílar s.s. líkbílar og brúðarbílar geti keyrt inn á torgið. 

Einnig þarf að snjóbræða helstu gönguleiðir og bílastæði hreyfihamlaða. Hellulögn fyrir framan 

tæknirými verðru einnig snjóbrætt þar sem það er einnig nýtt sem aðkoma að kirkjutorgi frá suðri upp 

stiga sem einnig verður snjóbræddur. Snjóbræðslan liggur líka meðfram kirkjubyggingu þar sem settur 

var göngustígur sem flóttaleið frá kirkjusal. Hellulagt svæði í austurgarði verður einnig snjóbrætt þar 

sem gert er ráð fyrir að hægt verði að fara þangað út frá kaffihúsi/forrými og setið úti á góðum dögum. 

Heildarstærð snjóbræðslunnar var því um 1100 m2. Sökum stærðar verður kerfið lokað kerfi með 

frostlegi. Stofnæð mun liggja frá tæknirými að deilikistu sem verður staðsett á lóð undir hellulögn við 

safnaðarheimili. Verður hún látin falla inn í umhverfið svo lítið beri á. Frá deilikistunni liggur lögn undir 

botnplötu byggingarinnar að hellulögðu svæði austan megin.  

Greining snjóbræðslu má sjá í viðauka C, teikning (99)2.16  
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4.4.5 Loftræsing

Við upphaf loftræsigreinigar skoðaði ég þau rými sem þurfti að loftræsta og hvaða leiðir gætu hentað 

best hvað varðar innblástur og útsog. Ég leitaði ráðleggingar hjá Hólmfríði Karlsdóttur verkfræðing hjá 

Verkís sem hefur unnið mikið við hönnun loftræsinga og fékk hjá henni töflu sem ég gat nýtt mér við 

stærðarákvarðanir, töfluna má sjá á teikningu (99)2.18 í viðauka C. Við útreikninga í töflunni var gætt 

að því að kröfur byggingareglugerðar yrðu uppfylltar og í sumum tilfellum betur en það. Ég er að gera

ráð  fyrir 10  l/s  á  hverja  manneskju og  flatarálag  1  l/s/m2.  Sérstakar  kröfur  eru  um  útblástur  frá 

salernum,  geymslum  og  ræstirýmum  og  voru  þau  rými  útfyllt  samkvæmt  lágmarkskröfum 

byggingareglugerðar. Skv. Útreikningum er loftmagn alls innblásturs 8.686 l/s eða 8,7 m3/s

Ég  skoðaði  samstæður  á  netinu  og sá  að  SWEGON  GOLD  RX,  size  80  gæti  hentað  í  bygginguna.

Samstæðan  verður  búin  varmaendurvinnslu skv.  14.9.2.gr.  Orkunotkun. Sem  þýðir  að  útsogslagnir 

munu  liggja  tilbaka í  loftræsisamstæðuna  þar  sem  varmi  loftsins  er endurunninn  áður  en  loftinu  er 

kastað út. Samstæðan er staðsett í tæknirýminu í kjallaranum.

Við útreikninga á flatarmáli inntaksristar var miða við lofthraða 3,0 m/s sem gerði A=Q/V => A=8,7 m3/s 

/ 3,0 m/s = 2,9 m2. Staðsetning inntaksristarinnar verður í innskoti sem er fyrir kross kirkjunnar. Þar

sem inntaksristin er stór og ég vildi láta lítið á henni bera ákvað ég að það yrði sett veðurhíf fyrir framan 

með nægilegu bili þannig að hún myndi gott loftrými fyrir innan. Veðurhlífin yrði í dökkum lit og komið 

yrði  fyrir  ljóskösturum  sem lýsa  upp  krossinn  en  varpa  skugga  á  veggina  fyrir  bakvið.  Þannig  yrði 

inntaksristin ekki sýnileg og áberandi lýti á kirkjubyggingunni. Frákastið verður leitt í jörðu og upp um 

sílander sem kastar loftinu frá sér og er staðsettur í gróðurbeði á lóð. Staðsetningu á inntaki og frákasti 

má sjá á teikningu (99)2.19 í viðauka C.

Þar sem miklir gluggaveggir eru í byggingunni og hátt er til lofts sérstaklega í kirkjusalnum var nokkuð 

ljóst  að  lofthitun  myndi  ekki  skila  sér  nægilega  niður  frá  kerfislofti.  Var  því  ákveðið  að  leggja 

innblásturslagnir undir botnplötu og blása heitu lofti upp ristar á gólfinu sem yrði komið snyrtilega fyrir 

við gluggana með hæfilegu millibili.

Við  útreikninga  á stokkastærðum inn  í  rýmin kom  í  ljós  að  ekki  yrði  nægilegt  rými  í  kerfislofti  yfir 

tengigangi, þar sem ég gerði ráð fyrir innblásturslögn yfir í skrifstofurýmin og útsogi frá öllum rýmum 

safnaðarheimilisins. Ég skoðaði nokkra möguleika en ekki kom til greina að taka lagnir frá kirkjusal yfir

í  fjölnotasal  þar  sem  þær  yrðu  þá  alltaf  sýnilegar  að  hluta sökum  mismunar  í  lofthæð. Annar 

möguleikinn var  að  vera  með  2  samstæður,  eina fyrir  hvorn  byggingahlutann. Þá  var  ég  að  lenda  í 

plássleysi fyrir samstæðuna í safnaðarheimilinu þar sem mér fannst ekki mega minnka geymslur eða 

önnur  rými  til  að  koma  fyrir  samstæðu.  Hinn  möguleikinn  var  að setja  útsogslögn  í  jörðu  fyrir  utan 

bygginguna sem kæmi upp í lagnastokk í safnaðarheimilinu og dreifðist þaðan um rýmin í kerfislofti. Ég 

skoðaði útfærslu á því nánar og ákvað að fara þá leið. Stokkar sem eru grafnir í fyllingu eru úr ryðfríu
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stáli og samskeyti stokkanna eru soðin. Utan á stokkanna kemur 50 mm einangrun. Lagnastokk var 

bætt við í stólageymslu safnaðarheimilisins þar sem útsogsstokkurinn kemur upp. Við þessa lausn hafði 

ég fækkað stokkum í kerfislofti tengigans þannig að aðeins einn stokkur færi þar á milli sem er 

innblástur í skrifstofurými og eldhús. Sá stokkur þarf að vera rúmlega 600 mm  í þvermál sem gegnur 

vel upp þar sem lágmarkshæð kerfisloftsins er um 800 mm.  

Greiningu loftræsingar má sjá í viðauka C, teikningar (99)2.18 og (99)2.19 

4.5 Burðaþolsgreining 

Ákveðnum kröfum hönnuðar hvað varðar útlit þurfti að halda í þegar skoðað var burðavirki hússins og 

farið var í rannsóknarvinnu við að leita bestu lausna við þessar útfærslur. En arkitekt hafði skilgreind 

útveggi safnaðarheimilisins sem staðsteypta veggi einangraða að innan með dökkri steypu og 

sandblásnir þannig að þeir tengja við hraunið á lóðinni. Ég ræddi þetta við arkitekt og fékk rök frá 

honum hvers vegna það ætti að vera í lagi að einangra að innan. En þar sem þessi hluti byggingarinnar 

var á einni hæð og steypt þak yrði bæði einangrað innan kerfislofts og að ofan myndi myndast 

nokkurskonar einangrunarhjúpur að innan og þannig lítið um kuldabrýr sem myndast. En ég vildi finna 

lausn við að einangra veggina að utan en halda í útlit frá arkitekt. Var því valið að steyptir útveggir 

safnaðarheimilisins yrðu staðsteyptir tvöfaldir veggir og er þá innri hluti veggjarins 200 mm þykkur, 

120 mm einangrun og um 100 mm staðsteypt kápa. Steypuhula kápunnar þarf að vera meiri en venjan 

er að utan til að hafa svigrúm fyrir sandblástur steypunnar og koma í veg fyrir að kvarnist úr inn að járni 

því þá er hætta á ryðmyndun.  

Stór hluti safnaðarheimilisins og önnur hlið kirkjunnar er glerveggur. Arkitekt hafði skilgreint útlit 

glerveggja þannig að djúpir gluggapóstar væru milli glerja. Ég þurfti að finna lausn á útfærlum á þessum 

gluggapóstum þar sem þeir voru einnig að bera upp mestann þunga þaksins og burðarsúlur og 

gluggapóstur áttu að myda eina heild. Ég velti fyrir mér nokkrum útfærslum sem ég stillti upp á 

samanburðarskjali sem sjá má í viðauka C, byggingahlutagreining. Valið var að vera með add-on 

gluggakerfi sem ég fann á netinu frá Schueco og er fest á stálburðasúlur. Burðarsúlurnar eru 60x200mm 

RHS stálsúlur við hvern póst, en almennt er um 1100 mm milli gluggapósta. Súlurnar eru festar á 

steyptan sökkul og fyrir ofan er steyptur biti sem tengist þakinu. Súlurnar eru málaðar í sama lit og 

gluggapósturinn til að mynda eina heild. Þessa lausn samþykkti bæði Eyþór leiðbenandinn gagnvart 

burðinum og Ásmundur arkitekt gagnvart útlitinu.  

Þak safnaðarheimilisins steypist í halla og er platan 25 sm þykk. Þar sem þakið skarar langt fram fyrir 

útvegg á nokkrum stöðum þurfti að gera ráðstafanir varðandi burð útkrögunarinnar. Var það gert í 

nánu samráði við Eyþór og bætt var við bitum sem steypast upp á þakið. Bitarnir ná jafn langt inn fyrir 

húsið og útfyrir það, útfærslu bita á þaki má sjá á teikningu (99)2.09 í viðauka C. Þakið er viðsnúið þak 
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klætt með þakdúk og er notaður lyngmói sem farg sem var tillaga arkitekts um að tengja byggingu 

umhverfi sínu.  

Útveggir kirkjunnar eru staðsteyptir veggir einangraðir að utan og klæddir með læstri kopar klæðningu.  

Þak kirkjubyggingarinnar þótti heldur flókið í útfærslu. Upphaflega hafði arkitekt gert ráð fyrir að þakið 

yrði steypt en eftir samtal við Eyþór taldi hann það ekki ganga upp þar sem hafið var stórt sem þakið 

þurfti að bera uppi og ekki var möguleiki á að koma burði niður án þess að hann myndi lenda á 

óheppilegum stað í kirkjusal. Var því ákveðið að þakið yrði borið uppi með stálbitum til að mynda 

þennan halla sem stefnir í margar áttir. Stálbitar liggja í broti þaksins og við útreikninga á stærð þessara 

bita kom í ljós að lengsti bitinn sem var 25 m hefði þurft að vera ansi stór til að bera þetta haf miða við 

hámarksformbreytingu í byggingareglugerð. Var því farið í að bæta við stærri þverbitum til styrkingar 

við þennan bita. Útreikninga og uppbygging þakvirkis kirkju má sjá á teikningu (99)2.10 í viðauka C. 

Bæta þurfti við súlum sem ná niður í sökkul og steypast á stóran fót til að bera uppi stálbitana. Súlurnar 

eru nýttar í lýsingarhönnun kirkjusals þar sem í þær koma raufar fyrir óbeina lýsingu á veggina.  

Bitarnir verða gataðir burðabitar fyrir lagnir sem þurfa að fara í gegn. Við það stækkar þversnið bitanna 

og var gert ráð fyrir að stæðsti bitinn er um 1200 á hæð.  

Þverbitar verða einnig stálbitar til að einfalda festingar en loft kirkjunnar verður klætt með tilliti til 

hljóðvistarhönnunar þannig að allt stálvirki verður falið. Ofan á bitana leggjast léttþakseiningar sem 

þóttu hentugastar sökum þess hve léttar þær væru. Fráganur er síðan sá sami og á safnaðarheimili eða 

lyngmós torf.  

Ég skoðaði einnig hlutfall steyptra veggja í x-átt og y-átt með tilliti til jarðskjálftagreiningar. En þar er 

gert ráð fyrir að veggir sem eru 4m eða lengri og opnuhlutfall minni en 20 % sé ekki lægra 1,5 % af 

heildar flatarmáli byggingar. Við þessa skoðun kom í ljós að veggir í x-átt náðu 1,6% og veggir í Y-átt 

1,7% eins og sjá má á teikningum (99)2.06 og (99)2.07 í viðauka C. 

Skyggni sem er fyrir ofan inngang kirkjubyggingarinnar var stækkað til að ná tenginu steypts kants við 

steyptan vegg innan kirkjunnar. Þannig tengjast kantar sitthvoru megin skyggnisins við steypta veggi 

byggingarinnar sem gefur næginlegan styrk þetta langt út án þess að þurfa að setja niður súlur sem 

hefði verið á mjög óheppilegum stað við aðal inngang kirkjunnar. Sjá má útfærslu skyggnis á teikningu 

(99)2.09 í viðauka C. 

Burðaþolsgreiningu má sjá í viðauka C teikningar (99)2.06, (99)2.07, (99)2.08, (99)2.09, (99)2.10, 

(99)2.11 og (99)2.12.  



Síða 19  
 

4.6 Hljóðvistargreining 

Við gerð hljóðvistargreiningar var stuðst við ÍST 45. Samkvæmt byggingareglugerð 11.1.2. gr. þarf 

byggingin að uppfylla lágmarks kröfu C samkvæmt staðlinum. Þó vildi ég að ákveðin rými svo sem 

fjölnotasalur og kirkjusalur myndi uppfylla betri kröfu og vera í flokki B.  

Þegar ég skoðaði staðalinn voru ekki neinar beinar kröfur gerðar til kirkjubyggingar þannig að ég 

þurfti að skoða kröfur fyrir mismunandi húsnæði með hliðstæða notkun og fyrir samskonar rými sbr. 

kafla 5.2. Kaflar sem farið var eftir í staðlinum eru kafli 8, framhaldsskólar, háskólar, tónlistarskólar og 

annað skólahúsnæði eftir grunnskóla og kafli 11, skrifstofur. Auk kafla 12, 14 og 15 sem voru skoðaðir 

m.t.t. ómtíma innan rýma.  

Ég byrjaði á að skoða hljóðuppsprettur og hvaða ráðstafanir þarf að gera til að einangra þær. En 

frágangur á öllum tæknibúnaði verður þannig að kröfur til hljóðvistar verða uppfylltar eins og með 

hljóðgildrum á loftræsistokkum á viðeigandi stöðum, hljóðdempandi frárennslislögnum, upphengjur 

lagna verða með gúmmífóðringu og ekki hertar of mikið.  

Á skrifstofum presta fara oft fram trúnaðarsamtöl og þarf því að gæta að góðri hljóðeinangrun milli 

aðliggjandi rýma og var farið eftir töflu 45 hljóðflokkur fyrir skrifstofur, á milli skrifstofa þar sem rætt 

er saman í trúnaði.  

Leitað var í tækniblöðum framleiðanda eftir hljóðeinangrunargildi byggingahluta. Milli fjölnotasalar 

og kirkjusalar er kerð mikil krafa um hljóðeinangrun þar sem ekki er æskilegt að mikið hljóð berist á 

milli í miðri athöfn. Við netleit fann ég fellivegg frá Deko sem hefur einangrunargildi allt að 60 db. Var 

ákveðið að sá veggur eða sambærilegur yrði notaður til að loka fjölnotasal frá kirkjusal og 

forrými/kaffihúsi. En aðrir felliveggir til að skipta salnum frekar upp þyrftu ekki að vera eins 

hljóðeinagrandi. Sérstök hljóðvistar hönnun þarf að vera gerð fyrir kirkju og fjölnotasal til að tryggja 

góðan hljómburð tónlistar í salnum en einnig er gerð krafa um að talað mál skili sér vel. Gert er ráð 

fyrir hljóðkerfi í kirkjusal og fjölnotasal. Í lofti kirkju verða sérstakar hljóðplötur sem verða hannaðar í 

samráði við hljóðhönnun. Loft safnaðarheimilis er mótað í bylgjur með timburrenningum sem dempa 

hljóð og bætir hljómburð rýmisins.  

Hljóðvistargreiningu má sjá í viðauka C, teikning (99)2.20.  

4.7 Byggingahlutagreining 

Við val á helstu byggingarefnum var gerð byggingahlutagreining sem fól í sér að bera saman 

mismunandi byggingarefni til að velja það sem hentaði best. Það sem var ráðandi faktor í vali var útlit 

og álit hönnuðar þar sem byggingin átti að tengjast náttúrulegu umhverfi sínu og arkitekt hafði gert 

grein fyrir efnisvali til þess að ná þessum fram. En einnig skipti máli að sá kostur sem yrði fyrir valinu 

stæðist brunakröfur og væri hentugur í uppsettningu. Það sem var stillt upp í samanburð í 
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byggingahlutagreiningu voru mismunandi útfærslur á útvegg, gluggakerfi og frágangi glugga m.t.t. 

burðar, burðarbitar fyrir þakvirki kirkjunnar, þakeiningar á kirkju og val á léttum innveggjum.  

Byggingahlutagreiningu má sjá í viðauka C.  

4.8 Deiliskissur 

Farið var yfir grunnplan og snið byggingarinnar og listað upp helstu deilum sem þyrfti að leysa og þau 

skissuð upp. Þessi deili voru í þróun og þurfti að skyssa sama deilið stundum oftar en einu sinni með 

nýrri útfærslu til að átta sig betur á hvað þarf að gera grein fyrir.  

Ég var með ákveðnar hugmyndir af frágangi gluggaveggs við gólf og jarðveg þar sem ég vildi láta 

gólfefnið innanfrá flæða að gleri gluggans og hellulögnin að utan taka við nánast í sömu hæð. Þessi 

útfærsla tók nokkrum breytingum eftir samtöl við leiðbeinendur.  

Einnig þurfti ég að finna lausn á frágang hjá glugga milli skrifstofu presta. En þarna er gerð mikil 

hljóðkrafa milli rýma þar sem trúnaðarsamtöl eiga sér stað innan rýmanna. Einnig þurfti ég að halda í 

útlit gluggapóstanna til að brjóta ekki upp glervegginn sem lá meðfram allri hliðinni. Þarna var gott að 

skissa upp þær lausnir sem ég kom með og bera undir leiðbeinendur. Það var mjög gott að skissa upp 

deilin þar sem þetta er ekki hugsað sem endanleg deili heldur meira vinnuplagg þegar farið verður í 

verkteikningar. Þá er maður búinn að rannsaka hvað getur gengið upp og hvað hentar áður en þau eru 

svo útfærð á teikningarform sem verður meira endanlegt. Það sem gott er að hafa í huga þegar útfærsla 

á deilum eru hugsuð eru festingar og þéttingar.  

Deiliskissur má sjá í viðauka C.   

4.9 Orkurammi 

Sóttur var orkurammi frá mannvirkjastofnun á netinu og hann fylltur út í samræmi við leiðbeiningar til 

að ganga úr skugga um að byggingahlutar uppfylli u-gildi reglugerðar og finna viðeigandi 

einangrunarþykktir. Orkuramma verkefnisins má sjá í viðauka C.  

4.10 Áætlanir 

Í samkeppnislýsingu var gert kostnaðarmat fyrir byggingu safnaðarheimilisins. Gert var ráð fyrir að 

stofnkostnaður sem lagður var til grundvallar að heildarbyggingarkostnaður safnaðarheimilis að 

meðtöldum frágangi vegna aðkomu að safnaðarheimili og kirkjutorgi, en án húsbúnaðar, bílastæða og 

hönnunarkostnaðar, yrði ekki meiri en kr. 205 milljónir króna (með VSK) miðað við byggingavísitölu í 

september 2014 sem var 120,8. Í áætlun er gert ráð fyrir að byggingarkostnaður per fermetra verði 

300.000 að frátöldum hönnunarkostnaði. Ég uppfærði þessa áætlun miða við byggingavísitöluna í 

október 2020 sem er 148,4. Áætlað er þá að stofnkostnaður heildarbyggingakostnaðar 

safnaðarheimilis án húsbúnaðar, bílastæða og hönnunarkostnaðar er 252 milljónir króna.  
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Þessi áætlun nær eingöngu til safnaðarheimilis og var því stillt upp í hannarr frum-áætlun miða við 

heildar fermetra safnaðarheimilis og kirkjunnar og farið yfir nokkur atriði sem búið var að gera nánari 

grein fyrir í greiningum. Sú áætlun var uppá 761.409.297 kr og var þar reiknað með 20% óvissu. Þetta 

gerir um 492.500 kr á hvern fermeter.  

Farið var yfir helstu verkþætti og stillt upp frum-verkáætlun og gerir hún ráð fyrir hönnunartíma 7 

mánuðir frá janúar til júlí 2021 og framkvæmdatíma 13 mánuðir frá byrjun ágúst 2021 til lok ágúst 

2022.  

Sjá má sundurliðun á frumkostnaðar- og frumverkáætlun í viðauka C.  

4.11 Myndvinnsla 

Samhliða módelvinnu í Revit voru gerðar nokkrar renderingar í leiðinni til að sjá útkomuna og átta sig 

betur á rýmum og efnisvali. Auk þess er gaman að sjá fyrir sér hvernig ákveðin hugmynd getur sómað 

sig innan rýmisins eins og form kerfisloftsins og loftaklæðning eða ásýnd altaris frá kirkjugólfi. Þessar 

myndir breyttust þó nokkuð eftir því sem leið á verkefnið þar sem efnisval og annað uppfærðist í þegar 

á leið.  

Nokkur skjáskot má sjá í viðauka C. 

5 Aðaluppdrættir 

5.1 Almennt 

Aðaluppdrættir voru unnir í kjölfar forhönnunarfasans og stuðs var við greiningarnar þar sem 

upplýsingum frá þeim var komið fyrir á aðaluppdráttunum. Farið var eftir gátlista Hafnafjarðarbæjar 

og gengið úr skugga um að allar upplýsingar á gátlistanum koma fram á teikningum. Settið 

samanstendur af afstöðumynd og byggingarlýsingu, lóðaruppdrætti, grunnmynd kjallara, grunnmynd 

1.hæð sem er skipt upp í 2 hluta, 4 sniðum og útlitsmyndum. Þar sem útlitsmyndir í 1:100 buðu ekki 

uppá að sýna mikið af lóðinni var ákveðið að bæta við einni heildar útlitsmynd í 1:200 sem sýnir 

lóðamörk. Aftast í settinu er svo skráningartafla.  

Aðaluppdráttasett má sjá í viðauka D. 

5.2 Byggingalýsing 

a. Almennt 

Götuheiti: Kirkjuvellir 1 

Staðgreininr: 1400-1-50650010 

Landnúmer: 197735 
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b. Notkun og almenn lýsing: 

Á kirkjuvöllum 1 mun rísa kirkja og safnaðarheimili Ástjarnasóknar. Gert er ráð fyrir allt að 330 manns 

í kirkjusalnum. Safnaðarheimilið skiptist í fjölnotasal sem getur rúmað allt að 170 manns, 

framreiðslueldhús, geymslur, salerni og skrifstofur presta, aðstoðarpresta, tónlistarstjóra ásamt opnu 

vinnurými. Starfsmannafjöldi í byggingunni er breytilegur en gera má ráð fyrir allt að 11 

starfsmönnum. Innan skrifstofuhlutans er gert ráð fyrir læstum skápum og salerni starfsmanna. 

Inngangur starfsmanna er frá bílastæðum á norðurhlið hússins. Frá kirkjutorgi eru 2 aðalinngangar, 

annar er í forrými kirkju og hinn er í forrými safnaðarheimilis. Bílastæði eru staðsett vestan og norðan 

megin við bygginguna og er aðkoma lík- og brúðarbíla frá bílastæði inn á kirkjutorg. Bílastæði 

hreyfihamlaða eru staðsett næst kirkjutorgi. Byggingin er á einni hæð en með tæknirými og 

garðgeymslu staðsetta í kjallara. Innan húskroppsins eru útitröppur sem er aðkoma að kirkjutorgi frá 

suðri.  

c. Helstu stærðir: 

Brúttóflatarmál m2 Rúmmál m3 

Kjallari   104    260 

1.Hæð     1.442   32.223 

Heildarstærðir:  1.546   32.483    

d. Stærð lóðar, nýtingarhlutfall:    

Lóðarstærð:  12.517,6 

Nýtingarhlutfall:  0,12 

Bílastæði á lóð: 100  

Þar af 5 stæði fyrir fatlaða.  

e.  Burðavirki: 

Sökklar og botnplata eru járnbent steinsteypa.  

Útveggir og hluti innveggja kirkju eru úr járnbentri steinsteypu. Hæðaskil milli 1.hæðar og kjallara er 

járnbent steinsteypa. Þak kirkjubyggingarinnar er byggt upp með stálbitum sem liggja í brot þaksins 

og leggjast ofan á bitana léttþaks einingar. Undir stálbita kemur annarsvegar steyptar súlur niður í 

sökkla, og steyptur biti úr útvegg.  

Hluti af burðavirki safnaðarheimilis eru útveggir og innveggir úr járnbentri steinsteypu. Við 

gluggaveggi eru stálburðasúlur undir steyptum bita milli allra gluggapósta. Steypt verður í 

burðasúlurnar til að auka styrk og brunaþol. Þak safnaðarheimilis verður járnbent steinsteypt plata, 

steypt í halla.  
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U gildi byggingarhluta, W/m2K:   Byggingareglugerð: 

Gólf-botnplata:  0,30  0,30 

Steypt þak:   0,20  0,20 

Léttþakseiningar 0,19  0,20 

Steyptur útveggur: 0,39  0,40 

Gluggar:   1,16  2,0 

Hurðir:    1,66  3,0 

i. Innanhússfrágangur. 

f.  Frágangur þaka, útveggja og glugga efnis- og litaval:

Þak safnaðarheimilis er svokallað heitt þak. Ofan á þakplötu kemur eitt lag af ásoðnum asfaltpappa,

steinullareinangrun að lágmarki 250mm, ofan á einangrun kemur 2 lög af asfaltppappa, drendúkur,

jarðvegsfiltdúkur, sandblandaður jarðvegur og lyngmóþökur. Afvötnun verður í hallandi þakplötu og 

regnvatn leitt út á við í regnvatnskerfi byggingarinnar.

Þak kirkjubyggingar er léttþakseiningar sem leggjast ofan á stálvirki. Einingarnar eru með lágmarks 

250mm einangrun. Ofan á einingarnar kemur 2 lög asfaltpappa, drendúkur, jarðvegsfiltdúkur,

sandblandaður jarðvegur og lyngmóþökur.

Útveggir eru einangraðir að utan með 125mm einangrun. Útveggir safnaðarheimilis eru með 

staðsteyptri veðurkápu sem verður steypt með dökkri steypu og sandblásin að utan. Útveggir 

kirkjubyggingar verða klæddir með læstri kopar klæðningu.

Hluti útveggja eru gluggaveggir og verða þeir álgluggar sem festast á stálsvirki með add-on kerfi frá 

framleiðanda. Álpóstar glugga verða bronslitaðir og málast burðasúlur fyrir innan í sama lit til að 

mynda þannig eina heild. Inngangshurðir eru úr harðvið. Gler í byggingunni verður þrefalt 

einangrunargler með háu einangrunarstigi og sólarvörn. Gerð glers í útveggjum verður í samræmi við 

byggingareglugerð.

g. Handlisti

Við útitröppur verður handlisti úr riðfríu járni og nær 900mm hæð.

h. Einangrun og heildarleiðnitap.

Einangrun byggingarinnar er í samræmi við gildandi byggingareglugerð nr. 112.

Allir útveggir eru einangraðir að utan með steinullar-veggplötum. Þak safnaðarheimilis er einangrað 

með tvöföldu lagi af plasteinangrun ofan á steypta plötu. Þak kirkjubyggingar eru léttþakseiningar 

sem leggjast ofan á stálvirki.

Byggingin skal uppfylla kröfu byggingareglugerðar um kólnunartölur fyrir hús með innihita 18°C eða 

meira.
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Innveggir: 

Steyptir innveggir verða sandspartlaðir og málaðir í ljósum lit.  

Almennt eru léttir innveggir gifsveggir fylltir steinull. Veggir um votrými skrifstofuhlutans verða 

hlaðnir veggir, málaðir í ljósum lit.  

Í fjölnotasal verða felliveggir til að skipta rýminu upp í minni einingar.  

Gler og glerveggir innanhúss eru almennt úr ál prófílum með hertu öryggisgleri.  

Innihurðir eru úr harðvið.  

Brunakröfur innveggja og innihurða koma fram í kafla l. brunavarnir og á teikningum arkitekts.  

Gólf á kaffihúsi, göngum og forrýmum eru terrazzo en parket er á fjölnotasal, kirkjusal og skrifstofum. 

Loft kirkjusals er klætt sléttum, ljósum hljóðísogsplötum, annarstaðar eru loft klædd viðarlistum með 

hljóðísogi. Loft fjölnotasalar er mótað í bylgjur sem bætir bæði hljómburð og hljóðvist. 

Innra skipulag húss með tilliti til aðbúnaðar gesta og starfsmanna tekur mið af kröfum sem settar eru 

fram í Reglugerð um hollustuhætti, 941/2002 og reglum um húsnæði vinnustaða, 581/1995.  

Eldhús hússins er framreiðslueldhús og er því aðeins ætlað til að taka á móti aðsendum matvælum og 

undirbúa til framreiðslu við athafnir og veislur.  

j. Kerfisloft. 

Öll kerfisloft í loftum byggingarinnar verða í flokki 1, K210 B-s1, d0, skv. 9.6.8. gr. í 

byggingareglugerð. 

k. Lagnir og loftræsing. 

Hitakerfi hússins samanstendur af ofna-, gólf-, og loftræsikerfi, allt eftir þörfum hvers rýmis. Allt 

húsnæðið verður loftræst með vérænni loftræsingu. Loftræsisamstæðan verður búin 

varmaendurvinnslu til að lágmarka orkunotkun kerfisins. Loftræsikerfið verður hannað og gengið frá 

því á þann hátt að það rýri ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að útbreiðslu reyks við 

bruna. Loftræsi-, hita- og neysluvatnslagnir liggja ýmist í grunni hússins eða í lagnastokkum og 

kerfislofti frá inntaksrými í kjallara og að þeim rýmum sem lagnirnar þjóna. Loftræsilagnir í grunni eru 

úr ryðfríu stáli, samskeyti eru soðin og utan á stokkana kemur einangrun.  Neysluvatnslagnir eru rör í 

rör kerfi steyptar í plötu. Heitt neysluvatn er kalt vatn hitað upp með varmaskipti sem staðsettur er í 

tæknirými. Hringrás er á heita vatninu. Á töppunarstöðum eru hitastýrð blöndunartæki eða 

blöndunarlokar sem uppfyllir allar kröfur staðals ÍST 67:2013 og 14.5.6. gr. Í byggingareglugerð.  

Helstu gönguleiðir og aðkoma að byggingunni verður snjóbrædd ásamt kirkjutorgi og bílastæðum 

fyrir hreyfihamlaða. 

l. Brunavarnir. 

Starfsemi byggingarinnar er kirkja og safnaðarheimili og tilheyrir notkunarflokki 2.  
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Brunahólfun. 

Byggingin er eitt meginbrunahólf sem skiptist í 6 brunahólf. Brunahólf verða almennt EI60 með EI230-

CSm hurðum. Gler í brunahólfandi veggjum og þar sem hætta er á sambruna milli brunahólfa verður 

a.m.k. E30.  

Forkirkja, snyrtingar og fatahengi mynda eitt brunahólf, 140 m2 

Kirkjusalur myndar eitt brunahólf, 460 m2 

Fjölnotasalur myndar eitt brunahólf, 170 m2 

Forrými/kaffihús, fatahengi, salerni, eldhús, tengigangur og kirkjurými mynda eitt brunahólf, 440 m2 

Skrifstofur mynda eitt brunahólf, 157 m2 

Tæknirými og garðgeymsla mynda eitt brunahólf, 90 m2 

Burðavirki. 

Brunamótstaða aðalburðavirkja verður a.m.k. R60. Samkvæmt núgildandi byggingareglugerð er 

áhættan skilgreind sem meðal skv. grein 9.9.3.  

Klæðningar.  

Allar innanhúsklæðningar skulu vera í flokki 1 og gólfefni í flokki G, þ.e. Dfl-s1. 

Niðurhengd loft og upphengikerfi skulu uppfylla kröfu B-s1,d0.  

Utanhúsklæðningar verða í flokki 1.  

Flóttaleiðir. 

Flóttaleiðir eru ýmist beint út úr húsi eða í önnur nærliggjandi brunahólf.  

Göngulengd flóttaleiða uppfylla kröfur 9.5.6. gr byggingareglugerðar sem settar eru fram í töflu 9.04. 

Allar dyr flóttaleiða opnast í flóttaátt nema dyr skrifstofurýmis þar sem fjöldi er undir 30 manns og 

ekki er hætta á þvögumyndun og allir eru kunnugir umhverfi sínu skv. meginreglu nr. 2 í 9.5.9. gr. 

byggingareglugerðar. Flóttahurðir á gluggavegg skulu búnar neyðarhandföngum skv IST EN 179. 

Reyklosun.  

Reyklosun verður almennt um glugga og 

hurðir. 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi. 

Viðurkennt vistafangakerfi verður í öllu húsinu skv. IST EN 54 

og reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri 

vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður við inngang starfsmanna í 

safnaðarheimili. 

Jaðarbúnaður getur verið hurðaseglar , bruna og reyklúgur og 

blásarar loftræsikerfa. Allur búnaður skal uppfylla viðkomandi 

EN staðla og skal viðvörun frá honum, uppsetning, allur rekstur 
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og viðhald vera í samræmi við leiðbeiningar 

Mannvirkjastofnunar. 

Slöngukefli og slökkvitæki.  

Slöngukerfi skv. IST EN 671 verður sett upp í inngangi starfsmanna og forrými kirkju þannig að 

brunaslangan nái út í öll horn. 

Slökkvitæki skv. IST EN 3 skulu m.a staðsett við brunaslöngu 

en skulu auk þess vera við flóttaleiðir, í eldhúsum og 

tæknirýmum. Hámarks fjarlægð í næsta slökkvitæki má hvergi 

vera meiri en 25m. 

Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning 

brunaslanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum 

skiltum af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð 

Út- og neyðarlýsing.  

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. Byggingarreglugerð. Reikna skal með 1 lux á 

flóttaleiðum og 0,5 lux í skrifstofum.  

Neyðarlýsing verður í inntaksklefa a.m.k. 5 lux.   

Lýsing þarf að vera utanhúss við útidyr flóttaleiða. 

Aðkoma slökkviliðs: 

Aðkoma slökkviliðs er skilgreind við norður og vestur hlið byggingarinnar. 

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa: 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á 

brunavarnakerfum hússins (brunaviðvörunarkerfi ásamt 

jaðarbúnaði, brunavarnabúnaði loftræsikerfa, handvirkum 

slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingu). 

m. Hljóðvist. 

Hönnunarforsendur fyrir hljóðvist miðast við að kröfur í byggingareglugerð nr. 112/2012 séu 

uppfylltar.  

Hönnun byggingarinnar miðast að því að kröfur skilgreindar í flokki C í staðlinum ÍST 45:2016 séu 

uppfylltar. Við hljóðhönnun kirkjunnar og safnaðarsalar verður litið sérstaklega til viðeigandi 

markmiða fyrir tónlistaflutning en þá verður einnig gerð krafa um talskilning. Gert er ráð fyrir 

hljóðerfi í kirkju og safnaðarsal.  

Fullnægjandi hljóðeinangrun verður tryggð með því að beita þekktum lausnum við uppbyggingu 

milliveggja. Frágangur tæknibúnaðar í byggingunni verður með þeim hætti að kröfur til hljóðvistar 
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verða uppfylltar. Kröfur um ómtíma eru uppfylltar með notkun hljóðísogandi loftflata. Nánar er greint 

frá hljóðhönnum byggingarinnar í greinagerð hljóðvistarhönnuðar. 

p. Aðgengi og algild hönnun. 

Byggingin verður hönnuð í samræmi við kröfur um algilda hönnun sem gilda fyrir þá starfsemi sem 

byggingin er ætluð fyrir. Hönnun verður í samræmi við gildandi byggingareglugerð nr. 112 og 

leiðbeiningarblöð mannvirkjastofnunar þar af lútandi.  

Allar hurðir í umferðaleiðum innandyra verða án þröskulda. Tvö salerni af almenningssalernum 

uppfylla kröfur um algilda hönnun sem og salerni starfsmanna.  

q. Frágangur lóðar. 

Leitast verður við að halda raski á núverandi hrauni innan byggingareits í lágmarki. Sunnan og austan 

megin við bygginguna er hverfisverndað hraun og því kvöð um ósnortið land.  

Bílastæði eru vestan og norðan megin og er bílaplan malbikað. Hægt verður að keyra frá bílaplani á 

hellulagt kirkjutorg og er það hugsað fyrir aðkomu lík- og brúðarbíla. Á lóðarmörkum meðfram 

bílastæði er kvöð um gróður. Suður aðkoma að kirkjutorgi er um útitröppur sem eru innan 

húskroppsins.  

r. Sorpflokkun.  

Sorpgeymsla er innan byggingarinnar með sér inngang að utan norðan megin safnaðarheimilis. 

Hindrunarlaust svæði fyrir sorpílát er minnst 1,4 m skv. 6.12.6. gr. Byggingareglugerðar. Inngangur 

og útloftun er skv. 6.12.7. gr. Gert er ráð fyrir tveim 660 L tunnum, önnur er grátunna en hin blátunna 

samkvæmt reglum Hafnafjarðabæjar um sorphirðu.   

Byggingalýsingu má sjá á teikningu (99)1.01 í viðauka D. 

5.3 Fylgigögn með aðaluppdráttum 

Með aðaluppdráttum þarf að skila inn fylgigögnum til byggingafulltrúa. Gerð var skráningartafla út frá 

stöðluðu formi sem sótt var á heimasíðu þjóðskrár (skra.is) Þar er fyllt út helstu stærðir hvers rýmis 

fyrir sig eftir að búið er að skilgreina rýmin. Fyrir þessa byggingu var ákveðið að skrá skrifstofur 

safnaðarheimilis sér á eitt númer og önnur rými safnaðarheimilis á annað númer. Var það gert í samráði 

við Þormóð Sveinsson leiðbeinanda þar sem möguleiki er á að salurinn verður leigður út sér. En 

kirkjubyggingin fór á sama númer.  

Önnur fylgigögn með umsókn er byggingaleyfisumsókn, gátlisti og bréf hönnuðar.  

Samantekt skráningartöflu má finna á teikningu (99)1.13 í viðauka D. Einnig er nánari útlistun á 

skráningatöflu í viðauka B ásamt öðrum fylgigögnum aðaluppdrátta.    
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6 Verkteikningar 

Eftir að aðaluppdráttum hafði verið „skilað inn“ til byggingafulltrúa var hafist handa við verkteikningar. 

Verkteikningasettið inniheldur  

- Almennar skýringar 

- Grunnmyndir í 1:50, kjallari, 1.hæð, 2.hæð og þakteikning 

- Sneiðingar í 1:50 

- Útlit í 1:50 

- Glugga og hurðayfirlit fyrir inni og útihurðir í 1:20 

- Gólf- og Loftaplön í 1:50 

- Innréttingar í 1:20 þ.e. eldhús, salerni og kaffiaðstaða starfsmenn, salerni kk og kvk 

- Stigar og handrið í 1:20 

- Deili utanhúss í 1:5 

Í þessum fasa var nánar gerð grein fyrir uppbyggingu einstakra byggingahluta og nánari frágangur 

skoðaðar með deililausnum. 

Gluggar byggingarinnar spila stóran sess í útlitinu og þurfti ég að leggjast í sérstaka rannsóknarvinnu 

við að útfæra þá. Sú vinna hafði í raun staðið í gegnum alla fasana en þegar hingað var komið var komið 

að því að skoða nánari útfærslur á frágangi við aðra byggingahluta. Ég notaði mikið heimasíðu Schueco 

til að skoða allskonar frágangsdeili og nýtti mér í þær útfærslur sem mér þótti henta. Einnig langaði 

mig til að fá flæði gegnum gluggana frá gólfi og lofti þannig að efri gluggapóstur er hulinn með 

kerfisloftinu og neðri pósturinn er hulinn með gólfefni innandyra og hellum og niðurfallrist utandyra. 

Þannig fannst mér dýpt póstanna fá að njóta sýn mun betur og beina sjónum gestsins meira út á við á 

kirkjutorgið eða hraunið.  

Verkteiknigasettið má finna í viðauka D.  

7 Útboðsgögn 

Í lokin voru tekin saman útboðsgögn fyrir aðstöðusköpun og frágang utandyra. Þar sem kafli 0, 

útboðslýsing var gerður og verklýsingar fyrir hluta af kafla 1, aðstöðusköpun og kafla 7 frágang 

utanhúss.  

Ákveðið var að fara með verkefnið í opið útboð til að leytast eftir bestu tilboðunum en þó voru settar 

ákveðnar kröfum um hæfni og reynslu bjóðanda. Fyllt var út magnskrá fyrir þessa kafla í samræmi við 

verklýsingar. Forsnið af samningum og óútfyllt tilboðssblað eða magnskráin fylgir útboðsgögnunum.  
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Tilbúið verktakafyrirtæki SnT Verktakar tók þátt í útboðinu og bauð í verkið.  

Útboðsgögn, verklýsingar og magnskrá auk tilboðs  má finna í viðauka B. 

8 Stofan, Onn hönnun og ráðgjöf 

Í gegnum allt verkefnið var haldið utan um öll gögn eins og um raunverulega stofu væri að ræða. Eftir 

hvern fund voru gerðar fundargerðir auk þess sem haldið var utan um tímaskráningu. Í samræmi við 

tímaskráningu voru útbúnir reikningar fyrir hvern mánuð. Hönnunaráætlun var gerð í upphafi verks og 

var hún síðan uppfærð skv. framvindu verkefnisins. Stofan hélt einnig utan um alla áætlanagerð. 

Frumáætlanir fyrir kostnað og verktíma voru gerðar í lok frumhönnunar fasans sem síðar voru 

uppfærðar eftir að verkteikningar voru klárar. Þá hafði maður dýpri þekkingu á einstökum 

byggingahlutum og við þetta hækkaði kostnaðaráætlunin og verktímin lengdist eitthvað örlítið, þó 

fannst mér nauðsynlegt að verkið dragist ekki framyfir miðjan nóvember svo kirkja yrði tekin í notkun 

fyrir jólamessuvertíðina.  

Stofugögn og áætlanir  má finna í viðauka B. 

9 Samantekt og niðurstaða 

Markmiðið með verkefninu var að leysa það á þann hátt að hugmyndir og hönnun arkitektanna hjá 

Kurt og pí fengi að halda sér en um leið láta það standast öll lög og reglugerðir. Þær breytingar sem 

áttu sér stað höfðu engin áhrif á útlit hússins, einungis þurfti að endurskipuleggja hluta 

skrifstofuhlutans. Mikil rannsóknarvinna skilaði sér í lausnum sem hentuðu ákveðnu útliti arkitektanna 

og var ferlið við það mjög lærdómsríkt og skemmtilegt. Má þar nefna mikla gluggaveggi sem eru 

táknrænir fyrir bygginguna með djúpum póstum sem eiga að draga ásýnd gestsins út á fallegt hraunlagt 

umhverfi lóðarinnar. Einnig spilar áferð steyptra útveggja mikið inn í tenginu við náttúruna en dökk 

steypa og sandblásnir útveggir gefa þeim það hrjúfa yfirborð sem hraunið hefur. Þessi fallega bygging 

myndi sóma sér vel í hrauninu í Hafnafirði. 

Ég hlakka til að takast á við öll þau verkefni sem framtíðin bíður mér og nýta þau tól og færni sem 

byggingafræðin hefur kennt mér.    
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Útboð 20100 Ástjarnakirkja 
Útboðs- og verksilmálar Kirkjuvellir 1

0 útboðs- og saminingsskilmálar

0.1 Yfirlit

0.1.1 útboð

Onn hönnun og ráðgjöf, fyrir hönd Ástjarnasóknar óskar eftir tilboðum í verkið: Ástjarnakirkja, kirkja 
og safnaðarheimili. Verkið  skal unnið í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1

0.1.2 0.1.2 Útboðsform og upplýsingar um bjóðendur

Hér er um opið útboð að ræða, og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.

Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði.

Útboðsyfirlit

  • Afhending útboðsgagna 10. Desember 2020

• Vettvangsskoðun/kynningarfundur 18. Desember 2020, kl. 13:00 Sjá nánar í kafla 0.1.5

• Fyrirspurnartíma lýkur 15. janúar 2021 Sjá nánar í kafla 0.3.2

• Svarfrestur rennur út 22. Janúar 2021 Sjá nánar í kafla 0.3.2

• Opnun tilboða 25. Janúar 2021, kl 10:00 Sjá nánar í kafla 0.4.5

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar í kafla 0.1.7

• Verklok 22. Nóvember 2022 Sjá nánar í kafla 0.1.7

• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur eru gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.3

  hæfni og reynslu  bjóðanda

• Tafabætur kr. 200.000-400.000 á dag Sjá nánar kafla 0.5.4

• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist Sjá nánar kafla 0.5.6

• Frávikstilboð Ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1

• Fylgigögn með tilboði Ath. Skila skal ýmsum gögnum Sjá nánar kafla 0.4.2

• Opnunarstaður tilboða Háskólinn í Reykjavík

  Menntavegi 1

101 Rvk.

0.1.3 Kröfur til bjóðenda.

A.    Kröfur um hæfni og reynslu:

  Bjóðandi skal hafa á síðustu 5 árum staðið fyrir og borið ábyrgð á byggingarframkvæmdum að
sambærilegri stærð og umfangi og geta framvísað meðmælum verkkaupa þess verkefnis um
jákvæða frammistöðu sína. Hann skal hafa á að skipa yfirstjórnenda sem hefur á síðustu 5
árum stýrt verkefni af sambærilegri stærð og umfangi og getur komið fram fyrir hönd verktaka 
um alla framkvæmd verksins. Þá skal hann hafa á að skipa verkstjóra sem hefur reynslu af
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hliðstæðum verkum eða verkþáttum og mun vera á verkstað meðan verkframkvæmd stendur 
yfir. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt 
að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykil-starfsmanna, undirverktaka og 
sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að 
jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru 
fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé: 

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 3% af tilboðsfjárhæð 
hans. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt 
að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-reiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda 
eða yfirlýsingu löggilts endur-skoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að 
eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að lágmarki 3% af tilboðsfjárhæð. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- 
eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur 
verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, 
með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða 
nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 
 

Væntanlegur bjóðandi skal leggja fram almennar upplýsingar um hæfi bjóðanda og veita upplýsingar 
um fyrirtæki sitt.  

Þessar upplýsingar eru: 

1. Tilgreina skal þann aðila (bjóðanda) sem stendur að tilboði eða þá aðila (bjóðendur) ef fleiri 
en einn aðili standa að tilboði. Bjóðandi og/eða bjóðendur skulu skila inn útskrift um 
félagið/félögin frá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. 

2. Tilgreina skal tengilið bjóðanda/bjóðenda vegna verkefnisins. 

3. Tilgreina skal alla þá aðila sem standa að hönnun og framkvæmd, kennitölu, aðsetur, fjölda 
starfsmanna og hvaða hlutverk hver aðili gegnir í verkefninu. Jafnframt skal tilgreina stöðu 
hvers aðila þ.e. hvort þeir séu bjóðendur eða undirverktakar bjóðanda/bjóðenda. 

4. Bjóðandi/bjóðendur skulu skila árituðum ársreikningum síðustu tveggja ára sem fullnægja 
skilyrðum laga um ársreikninga nr. 3/2006 með síðari breytingum. 

5. Bjóðendur skulu skila staðfestingu, ekki eldri en frá 5. ágúst 2020, frá viðkomandi yfirvöldum 
um að bjóðandi eða eftir atvikum bjóðendur séu ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

6. Bjóðendur skulu skila staðfestingu, ekki eldri en frá 5. ágúst 2020, frá þeim lífeyrissjóðum, sem 
starfsmenn greiða til, um að bjóðandi eða eftir atvikum bjóðendur séu ekki í vanskilum með 
lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

7. Vottunarskírteini gæðakerfis skv. ISO 9001 fyrir a.m.k. einn af bjóðendum og greinargerð um 
hvernig verkefnið er skipulagt miðað við gæðakerfi skv. ISO 9001. 

8. Staðfestingu á að bjóðandi eða allir bjóðendur hafi gilda starfsábyrgðartryggingu. 

9. Staðfestingu frá þeim héraðsdómi þar sem bjóðendur eiga varnarþing um að ekki hafi verið 
lögð fram beiðni um greiðslustöðvun, nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti. Staðfestingin skal 
ekki vera eldri en frá 5. ágúst 2020 og skulu lagðar fram staðfestingar varðandi alla bjóðendur. 

10. Með því að óska eftir þátttöku í útboði samþykkja bjóðendur að verkkaupi fletti bjóðendum 
upp á vanskilaskrá. 



Útboð 20100  Ástjarnakirkja 
Útboðs- og verksilmálar  Kirkjuvellir 1 

37 
 

Séu gögn þau sem eru talin hér að framan ekki fullnægjandi frá einhverjum af bjóðendum, að mati 
verkkaupa skal verkkaupi benda bjóðanda á það og gefa honum tvo virka daga til þess að bæta úr að 
því gefnu að slíkt hafi ekki áhrif á jafnræði bjóðenda. Hafi fullnægjandi gögn ekki borist verkkaupa að 
tveimur dögum liðnum er áskilinn réttur til þess að líta svo á að bjóðandi eða eftir atvikum bjóðendur 
hafi fallið frá umsókn sinni. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verkið felst í því að reisa og fullklára kirkju og safnaðarheimili í Hafnarfirði á lóðinni Kirkjuvellir 1.  
Bygginguna skal byggja í samræmi við útboðsgögn þessi og skal uppfylla ákvæði útboðsgagna, 
byggingareglugerðar, gildandi staðla, reglugerða og lagaákvæði sem gilda um byggingu slíkra húsa. 

Byggingin er staðsteypt á einni hæð auk kjallara undir hluta hússins, heildarstærð hússins er  brúttó 
1546 m2. Útveggir hússins eru annarsvegar klæddir staðsteyptri veðurkápu og hins vegar læstri kopar 
klæðningu, auk þess er stór hluti útveggja álgluggar. Þak safnaðarheimilis er staðsteypt klætt 
lyngmósþökum og þak kirkjubyggingarinnar eru léttþakseiningar klædd lyngmóþökum.  

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Bjóðendur skulu kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en tilboð er gefið. Kynningarfundur verður 
haldinn á lóðinni, Kirkjuvöllum 1, 221 Hafnarfirði á þeim tíma sem fram kemur í grein „0.1.2 
Útboðsform – Útboðsyfirlit“ og verður þar mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Í framhaldi af 
fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað.  

0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um verkið 
sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30. 

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði „E – 01“ sem 
fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu og 
verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical 
Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að 
meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi 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. 

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu 
sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt er að 
eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana til samþykktar hjá verkkaupa. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti 
sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur” 

0.1.7 Framkvæmdatími 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 
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Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að 
fullu. 
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0.2  Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:  Ástjarnarsókn 

  Kt. 421101-3530 

  Kirkjuvellir 1 

  221 Hafnarfjörður 

Umsjón:  Onn hönnun og ráðgjöf ehf. 

  Kt. 200820-4530 

  Menntavegi 1 

  Sími: 545-3060 

  Netfang: onn@onn.is   

0.2.2 Ráðgjafar 

Ráðgjöf: Snædís Þráinsdóttir 

  Menntavegi 1 

  Sími: 867-3659  

  Netfang: snaedis@onn.is 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi mun ráða eftirlitsaðila sem mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi 
verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í 
samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er 
að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 
eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum 
samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. Verkkaupi mun tilnefna sérstaka fulltrúa sína (umsjónar-
/eftirlitsmenn), sem hafa munu með höndum samskipti við verktaka fyrir hans hönd meðan á 
framkvæmdum stendur. Verktaki og eftirlitsmaður verkkaupa skulu halda með sér sérstaka almenna 
verkfundi meðan á verkframkvæmdum stendur. Fundir þessir skulu ekki haldnir sjaldnar en á 
tveggja vikna fresti og skal eftirlitsmaður verkkaupa rita fundargerðir. Þannig skal ávallt tryggt að 
verkkaupi sé vel upplýstur um stöðu og þróun annars vegar hönnunar og undirbúnings, og hins vegar 
framkvæmda verksins á hverjum tíma. 

0.2.4 Verkefnavefur 

Verkkaupi mun veita verktaka aðgang að vekefnavef eftir að samningur er kominn á. 
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0.3  Útboðsgögn – lög – reglugerðir - staðlar 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 20100 

b) Verklýing nr. 20100 

c) Útboðsteikningar 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30 

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

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var við 
ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda verkkaupa fyrirspurn 
eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal 
merkt: „Útboðsnúmer 20100 og send með tölvupósti á netfangið utboð@onn.is. 

Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum á útboðsgögnum, verða birt á vefsíðu 
Onn hönnun og ráðgjöf eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla „0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum, verða hluti af 
útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Verktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra 
þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar 
hans kynni sér öll samningsgögn. 

Upplýsingalíkön í .ifc formati sem tiltæk verða á útboðstíma skulu notuð til nánari glöggvunar á 
verkefninu, tvívíðar teikningar á PDF, magntölur í tilboðsskrá og verklýsingar gilda umfram 
upplýsingalíkön. 

Við samning leggur verkkaupi til upplýsingalíkan sem notast á við á verktíma sem endurspeglar 
framlögð tvívíð útboðsgögn 

Útboðsgögn skv. 0.3.1 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. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

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

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

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

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

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

• Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007. 
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• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

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

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir. 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins 

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

0.3.5 Undiverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. gr. Undirverktaka laga nr. 120/2016 m.s.br. og 
89. grein sömu laga að því er varðar bann við gerviverktöku. 

Ef við á skal bjóðandi upplýsa hvaða hluta samnings hann hyggst láta þriðja aðila framkvæma sem 
undirverktaka og skulu þær upplýsingar liggja fyrir áður en samningur er undirritaður. Bjóðandi skal 
jafnframt upplýsa verkkaupa um hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis verkkaupa 
áður en undirverktaki hefur störf. 

Upplýsingar bjóðanda um undirverktaka skulu ekki hafa áhrif á ábyrgð bjóðanda 
gagnvart verkkaupa. 

Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum verksamningi. 
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0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

A  Aðaltilboð 

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

Skila þarf tveimur eintökum af tilboðum, í tveimur aðskildum umslögum. 

Hvort umslag skal innihalda tilboð á pappír og rafrænu eintaki á usb lykli. 

Tilboðum skal skila í samræmi við kafla 0.4.2. 

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

Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, 
sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og 

tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og 
undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. 
Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð 
skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. Allar 
magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er 
tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri 
en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 
innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, svo 
sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið 
fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverða. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 
Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

 
B Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða útfærslur 
en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og 
mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða 
útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum 
bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Verkáætlun verktaka fyrir verkið  

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

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

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



Útboð 20100  Ástjarnakirkja 
Útboðs- og verksilmálar  Kirkjuvellir 1 

43 
 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu 

Útboð 20100 

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfjörður 

Ástjarnarkirkja 

TILBOÐ 

  

                                                            Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með nafni 
bjóðanda, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. Tilboð skulu vera bindandi. Ef gerður 
er fyrirvari um að tilboð sé ekki bindandi þá er það metið ógilt. 

 

 

 
 

 

 

 

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 10
vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 5% af 
tilboðsfjárhæð sinni.

Bjóðanda  er  í  sjálfsvald  sett  að  kaupa  sér  tryggingu  fyrir  þessari  skuldbindingu,  en  þess er ekki 
krafist af verkkaupa.

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

0.4.5 Opnun tilboða

Tilboð skulu hafa borist til Onn hönnun og ráðgjöf, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, eigi síðar en á þeim 
tíma sem getið er um í kafla „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi við 
ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30.

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum

Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup.
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru 
fram í kafla „0.1.3 Kröfur til bjóðenda“.

Ef  margföldunar-  og/eða  samlagningarskekkjur  finnast  í  tilboðsskrá  verða  gerðar  viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er 
einnig  bindandi,  innan  eðlilegra  marka,  gagnvart  þeim  magnaukningum,  viðbótarverkum  og 
aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma.

Við yfirferð tilboða eru einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt 
magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt 
óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði 
greinar „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“ um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með tilboði 
ekki  hafa  áhrif  á  gildi  tilboða,  enda  hafi  vöntunin eða  annmarkinn  ekki  áhrif  á  tölulega  niðurstöðu 
tilboðs,  jafnræði  bjóðenda  sé  ekki  raskað  og  ógilding  tilboðs  fæli  í  sér  strangari  ákvörðun  en 
nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. Þannig áskilur verkkaupi sér rétt til að óska eftir 
frekari  gögnum  frá  bjóðendum  telji  hann  skort  á  upplýsingum  stafa  af  augljósum  mistökum  eða 
misskilningi.
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Verkkaupi mun annaðhvort taka hagstæðasta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna 
öllum tilboðum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 Greiðslur og verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

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

• Byggingaleyfisgjald 

• Gatnagerðargjald 

• Holræsagjald 

• Heimæðagjöld viðeigandi orku- -og veitufyrirtækja 

• Mælingagjald fyrir útsetningu mannvirkja 

• Úttektargjöld 

• Skipulagsgjöld 

• Brunabótamatsgjald 

• Öryggis og Heilbrigðisáætlun 

• Uppdrættir og útboðsgögn 

• Eftirlit verkkaupa 

0.5.2 Efni, tæki og búnaður sem verkkaupi leggur til 

Verkkaupi leggur til 3D módel á IFC formati, þegar samningur er kominn á. 

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

0.5.3 Breyting á verki – Aukaverk 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 
eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi 
að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til 
dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til 
kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til auka- eða viðbótarverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag um 
að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði 
sínu. 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-verk séu á bundinni leið 
(Critical Path) verksins. 
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0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein „0.1.7 Framkvæmdatími“. Dragist 
verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa tafabætur fyrir hvern almanaksdag 
sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta er; 

1. kr. 200.000 á hvern almanaksdag fyrsta mánuðinn en 

2. kr. 400.000 fyrir hvern almanaksdag eftir það. 

 
Verkkaupa er heimilt að halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum, févíti, (dagsektum). 
Þótt verkkaupi haldi ekki eftir af reikningum fyrir áföllnum tafabótum, (dagsektum), þá er hann í fullum 
rétti að innheimta þær við gerð lokareiknings. 

Komi til þess að taka þurfi verkið út í áföngum, þá telst verkinu ekki lokið með tilliti til 
tafabóta og trygginga fyrr en búið er að taka verkið að fullu og öllu út.  

Auk dagsekta áskilur verkkaupi sér rétt til að krefjast skaðabóta frá hendi verktaka samkvæmt 
almennum skaðabótalögum.  

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja 
fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. Grein 5.2 í ÍST 30.  

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka samkvæmt 
yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta 
verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram 
hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir 
greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett 
upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-reikningi 
innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.  

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina 
greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. Gerðir skulu sérstakir reikningar 
vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi 
afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Allir reikningar verktaka skulu ítarlega sundurliðaðir og studdir fylgiskjölum, til þess að unnt sé að meta 
þá.  

Reikningar skulu stílaðir á; 

Ástjarnasókn, kt. 421101-3530, 

vegna Kirkja og safnaðarheimili 

Kirkjuvellir 1, 221 Hafnarfjörður 

Lokauppgjör 
Í síðasta lagi sex vikum eftir lokaúttekt verkkaupa, skal verktaki leggja fram fullnaðarreikning 
(lokareikning). Á reikningi þessum skal m.a. greina allar kröfur um greiðslur vegna aukaverka, verðbóta 
og breytinga. Reikningar sem koma seinna fram, verða ekki teknir til greina. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsbundnar greiðslur skulu breytast, til hækkunar eða lækkunar, í hverjum mánuði í hlutfalli við 
breytingu á vísitölu byggingarkostnaðar sem Hagstofa Íslands reiknar og birtir samkvæmt lögum nr. 
12/1995.  
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Grunnvísitala samningsupphæðar er vísitala byggingarkostnaðar sem Hagstofa Íslands reiknar og gildir 
fyrir þann mánuð sem verðtilboð er opnað í.  

Ekki skal reikna með línulegri breytingu á vísitölunni, heldur skal vísitala hvers 
mánaðar gilda fyrir mánuðinn allan hverju sinni.  

Verðbreytingar á efni og vinnu verða ekki teknar til greina á annan hátt en að framan greinir.  

Verðbreytingar skal miða við útgáfumánuð reiknings.  

Tafabætur (dagsektir) verðbætast á sama hátt. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum 
jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af umsömdu magni 
skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði 
innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla „0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun“.  

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna verktegund 
verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku 
tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa 
sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma 
til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með 
sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum 
verkþætti eða fleiri. 
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0.6 Ábyrgðir – tryggingar – ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

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

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi 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. grein 3.9 í 
ÍST-30, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari.  

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja 
því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, 
sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. Yfirlýsing á tilboðsblaði Með undirritun tilboða lýsir 
bjóðandi því yfir að hann mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er 
starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga 
hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Jafnframt tryggir 
verktaki og ber ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn verktaka, undirverktaka 
eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi í samræmi við 
samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Að auki ber bjóðandi ábyrgð á og skal hafa í 
gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða dauða 
sem starfsmenn verktaka verða fyrir og rekja má til framkvæmda. Bjóðandi ber ábyrgð á að 
undirverktakar og starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar. Hvenær sem er 
á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum 
starfsmönnum séu uppfyllt. 

0.6.2 Verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis þessa 
afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. grein 3.5 í ÍST 30. Form 
verktryggingar er á eyðublaði “E–02” með útboðs- og samningsskilmálum þessum.  

Verktrygging skal vera 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda en lækkar þá 
í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 
verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar. Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að 
verklokaúttekt fór fram. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar – Eignaréttarfyrirvari 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að 
veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt 
fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

Ef verktaki fær greitt fyrir efni sem komið er á vinnustað og lætur þess ekki getið að það sé með 
eignarréttarfyrirvara er litið á slíkt sem alvarleg svik af hálfu verktaka, sem heimilar verkkaupa að rifta 
verksamningi tafarlaust án frekari viðvörunar. 



Útboð 20100  Ástjarnakirkja 
Útboðs- og verksilmálar  Kirkjuvellir 1 

49 
 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

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

0.6.5 Ágreiningsmál 

Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að 
síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila  

Framkvæmdasýslunnar, sbr. grein 6.3 í ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri 
niðurstöðu skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
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0.7 Vinnustaður 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. 

Vinnusvæðið markast af byggingargirðingu umhverfis fyrirhugaða byggingu og bílastæðasvæði, sbr. 
teikningu Onn hönnunar og ráðgjöf nr. (20).3.01. Verktaki skal girða verksvæðið af og merkja eins og 
sýnt er á sömu teikningu og í samráði við verkkaupa. 

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. 

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

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og 
lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.3 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. 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að 
umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til 
greinar 4.2 í ÍST-30. 

Allir vinnustaðir verkkaupa eru reyklausir. Því eru reykingar og notkun á hverskyns rafsígarettum með 
öllu bönnuð í byggingum á byggingarstað og öðru húsnæði verkkaupa. 

0.7.5 Öryggis-, heilbrigðis og vinnuverndarmál 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingar í þessum útboðsgögnum. 

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

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir byggingu, 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem 
viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um 
meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 
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Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) 
sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að 
gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. Í reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila 
öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. 
Bent er á „Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17“ útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta 
verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag 
þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.  

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa 
starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til 
bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum. 

Verkkaupi leggur mikla áherslu á að öryggis- og heilbrigðismál séu í góðu lagi á vinnustaðnum og skulu 
allar aðgerðir í öryggismálum miða að því að engin slys verið á vinnustaðnum á byggingartímanum. 
Verktaki skal uppfylla opinberar reglur um aðbúnað hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 
byggingarvinnustöðum, svo sem lög nr. 46/1980, rg.nr. 920/2006, reglur nr. 547/1996, leiðbeiningarit 
Vinnueftirlits nr. 17/2002. 

Verktaki skal að auki setja upp og vinna í samræmi við eigið öryggiskerfi sem hafi það markmið að 
engin slys verði á byggingarstaðnum. Verktaka er skylt að leggja fram gögn um öryggiskerfi sitt til 
samþykktar hjá verkkaupa, áður en vinna hefst. ÖHU málefni skulu vera liður á öllum verkfundum. 
Fara skal yfir öryggismál verkþátta áður en vinna hefst. Allir starfsmenn á framkvæmdasvæði skulu fá 
fræðslu um ÖHU kröfur til verksins. 

Öryggisfulltrúi, samræmingaraðili ÖHU 

Verktaki skal sjá um að skipa samræmingaraðila öryggis og heilbrigðisráðstafana fyrir framkvæmdina. 
Verktaki skal sjá um að tilkynna framkvæmdina til Vinnueftirlitsins áður en verkið hefst.  

Verktaki skal skipa öryggisfulltrúa og auk þess skal kosinn trúnaðarmaður starfsmanna í öryggismálum. 

Öryggishandbók 

Verktaki skal sjá um að gera og viðhalda öryggishandbók fyrir verkið. Leiðsögn um handbókina má 
finna í leiðbeiningariti Vinnueftirlits nr. 17/2002. Í öryggishandbók séu einnig öll gögn er varða 
umhverfismál. 

Áhættugreiningar 

Við hönnun skal gera áhættugreiningu til að lágmarka slysahættu vegna framkvæmdarinnar. 

Áður en vinna við verkþátt hefst á verkstað skal fara fram áhættugreining til að tryggja öryggi starfs-
manna, sérstaklega skal hugað að áhættusömum verkþáttum. Áhættugreiningar skal gera að 
viðstöddum öryggisfulltrúa verktaka, öryggistrúnaðarmanni stafsmanna, fulltrúa verkkaupa og öllum 
þeim sem eiga að vinna verkið. Áhættugreiningar skulu fara fram í síðasta lagi sólahring áður en 
viðkomandi verkþáttur á að hefjast. Niðurstöður áhættugreiningar skulu skjalfestar af verktaka og 
vottaðar af viðstöddum og öllum þeim sem koma til með að vinna við viðkomandi verkþátt. 
Niðurstöður skulu geymdar í öryggishandbók. Gera skal ráðstafanir vegna vinnu í samræmi við 
niðurstöður áhættugreiningar. 

Óhöpp og slys – tilkynningar, skráningar, úrvinnsla 

Halda skal skrá um öll slys, óhöpp, næstum slys og hættulegar aðstæður sem upp koma á vinnusvæði. 
Tilkynna skal öll vinnuslys til Vinnueftirlitsins, Neytendastofu og lögreglu í samræmi við gildandi lög og 
reglugerðir. Tilkynna skal öll mengunarslys til Umhverfisstofnunar eða Heilbrigðiseftirlits svæðisins 
eftir því sem við á. Öll slys og óhöpp skal tilkynna til samræmingaraðila ÖHU. Alvarleg slys eða óhöpp 
tilkynnist verkkaupa eins fljótt og kostur er. Verktaki skal gera úrbætur í kjölfar slysa og óhappa í 
samræmi við niðurstöður rannsóknar og endurnýjaðrar áhættugreiningar viðkomandi verkþáttar. 
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Persónuhlífar 
Persónuhlífar skulu notaðar eins og lög, reglur og reglugerðir gera ráð fyrir. Lágmarks persónuhlífar á 
framkvæmdastað eru hjálmur, sýnileikafatnaður og öryggisskór. Nota skal augnhlífar og heyrnarhlífar 
og annan öryggisbúnað í samræmi við áhættugreiningu verkþátta. 

Brunavarnir  

Verktaki skal tryggja brunavarnir framkvæmdasvæðis, m.a. leggja til, koma fyrir og merkja 
nægjanlegum fjölda slökkvitækja. Við meðferð elds, við vinnu sem er hitamyndandi, skal hafa tiltækt 
slökkvitæki og sýna sérstaka aðgæslu. 

Brennanlegt efni skal ekki vera nær byggingum en 12 m. Ef um mikið magn er að ræða þarf fjarlægðin 
að vera meiri. Rusl og brennanlegt efni sem ekki er í notkun skal færa burt af framkvæmdasvæðinu. 
Ekki er leyfilegt að brenna rusli á byggingarstað. Gæta skal ýtrustu varúðar við notkun og meðferð 
eldfimra vökva og gastegunda og skal notkun vera í samræmi við öryggisleiðbeiningar. Efnin skulu 
geymd á tryggum stað þegar þau eru ekki í notkun. Hugað skal að staðsetningu ljósabúnaðar og gæta 
þess að hann valdi ekki ofhitnun og íkveikju. Þar sem mikið ryk, spónn o.s.frv. er til staðar skulu lampar 
vera með öryggisgleri þannig að pera sé ekki óvarin. 

Meðhöndla skal gas- og súrefniskúta af fyllsta öryggi. Aukabirgðir skulu geymdar á  öruggan hátt, fjarri 
verkstað.  

Búnaður og tæki  

Verktaki skal sjá til þess að allur búnaður og öll tæki, þar með talin ökutæki, vinnuvélar, vinnulyftur og 
handverkfæri, sem nauðsynleg eru við framkvæmd verksins séu í fullkomnu lagi, þau uppfylli 
lögbundnar öryggiskröfur og kröfur framleiðanda, þau séu skoðuð, þeim viðhaldið reglulega og að 
tryggingar séu ávallt í gildi í samræmi við kröfur verkefnisins þar um. 
 

Öryggisgæsla og merkingar  

Verktaki skal hindra umferð óviðkomandi um framkvæmdasvæðið, sérstaklega skal hugað að því að 
hindra að börn frá starfandi skóla á framkvæmdasvæðinu geti orðið fyrir hættu af framkvæmdum eða 
komist inn á framkvæmdasvæðið. Girða skal framkvæmdasvæðið með viðurkenndum girðingum og 
merkja á viðeigandi hátt. Afmarka og verja skal hættuleg vinnusvæði í samræmi við niðurstöður 
áhættugreiningar, svo sem svæði þar sem fallandi hlutir geta valdið slysum. 
 

Öryggisúttektir 

Verktaki skal gera ráð fyrir því að annast sjálfur daglegar öryggisúttektir og halda dagbókum þær 
úttektir. Sérstök öryggisúttekt og fundur um öryggismál fari fram eigi sjaldnar en einu sinni í viku og 
oftar ef þörf er á. Viðstaddir öryggisúttekt skulu vera: öryggisfulltrúi verktaka, trúnaðarmaður 
starfsmanna og fulltrúi verkkaupa. Verktaki skal skila skýrslu um slíkar úttektir og gera lista yfir atriði 
sem þarfnast úrbóta. Verktaki skal sjá um að bætt verði úr hugsanlegum athugasemdum án tafar. 

0.7.6 Umhverfismál 

Umgengni 

Verktaki og menn hans skulu gangasnyrtilega um vinnusvæðið og haga vinnu sinni þannig að ekki verði 
um að ræða neina óþarfa röskun gagnvart nærliggjandi byggð. Hverskonar drasl og aukahlutir skulu 
fjarlægðir daglega af umferðar-og vinnusvæðum til þess að minnka hættu á hrasi og meiðslum. 

Efnanotkun 
Verktaki má ekki nota efni sem bönnuð eru samkvæmt lögum og reglugerðum, það á einnig við um 
tæki og búnað sem innihalda þessi efni. Einnig skal forðast að nota eitur og hættuleg efni, skilgreind 



Útboð 20100  Ástjarnakirkja 
Útboðs- og verksilmálar  Kirkjuvellir 1 

53 
 

skv. reglugerð nr. 184/2002. Leitast skal við að skipta út þeim efnum sem reynst geta hættuleg heilsu 
manna eða umhverfinu fyrir minna skaðleg efni. Notkun allra efna á vinnustað er háð samþykki 
verkkaupa. Verktaki skal taka saman lista yfir öll þau efni sem eru í notkun á framkvæmdasvæðinu og 
halda til haga í ÖHUhandbók ásamt viðeigandi öryggisblöðum. Öll efni skulu vera geymd í merktum 
gámum/geymslum. 

Úrgangur 
Úrgangur sem myndast vegna framkvæmda skal meðhöndlaður samkvæmt gildandi lögum og 
reglugerðum. Áætlun verktaka um flokkun og meðferð úrgangs af framkvæmdasvæði skal fylgja í ÖHU-
handbók verksins. Verktaki skal vera til fyrirmyndar við meðferð og og flokkun úrgangs. Verktaki skal 
ætíð hafa að leiðarljósi að draga úr magni úrgangs, endurnýta og endurvinna. Þann úrgang sem ekki 
er hægt að meðhöndla á annan hátt skal flokka í úrgangsflokka og koma til förgunar í samræmi við 
reglur sveitarfélagsins. Ef rífa þarf niður gamlan búnað eða byggingar skal verktaki leggja fram áætlun 
um hvernig niðurrifi verður háttað og hvernig farið verði með þann úrgang sem myndast. Allur 
úrgangur skal fjarlægður af framkvæmdasvæðinu þegar framkvæmdum lýkur. 

Mengun 
Forðast ber að land, vatn, sjór, loft eða lífríki verði fyrir raski eða mengun vegna framkvæmdanna. 
Verktaki skal hafa tiltækar viðbragðsáætlanir vegna þeirra mengunartilvika sem fyrir kunna að koma í 
framkvæmdinni og skulu þær vistaðar í ÖHU-handbók verksins. Skrá skal öll umhverfisóhöpp og 
tilkynna til samræmingaraðila ÖHU. 

Olíu eða gasmengun: Lágmarka skal hættu af mengun vegna olíu eða gass. Afla þarf leyfis opinberra 
aðila fyrir olíutönkum. Frágangur þeirra skal vera eftir reglum til að koma í veg fyrir mengun. 
Viðbragðsáætlun vegna leka skal vera til staðar. Verktaka ber að hreinsa eða fjarlægja jarðveg sem 
mengast vegna leka. 
Loftborin mengun: Verktaki skal leitast við að lágmarka loftborna mengun sem verður vegna bruna 
jarðefnaeldsneytis og koma í veg fyrir jarðvegsmengun af völdum þess. Verktaki leitist jafnframt við 
að lágmarka alla notkun eldsneytis, til að minnka losun gróðurhúsaloftegunda. Öll ökutæki og 
vinnuvélar sem notuð eru við verkið skulu uppfylla reglur varðandi útblástur. 
Svifryk: Halda skal svifryksmengun frá framkvæmdasvæðinu í lágmarki á meðan á framkvæmdum 
stendur. Jarðvegshlöss skulu vera varin í flutningi, efnishaugar jarðvegs varðir. Grípa skal til viðeigandi 
rykbindandi aðgerða í samráði við samræmingaraðila ÖHU til að taka á svifryksmengun frá 
vandamálasvæðum. 
Vatn: Verktaki skal tryggja að vatn eða grunnvatn mengist ekki m.a. vegna leka olíu, spilliefna, eða 
hættulegra efna. Öll losun mengandi efna og skólps í vatn eða grunnvatn er óheimil án starfsleyfis. 

Umferð 
Verktaki skal sjá til þess að flutningur til og frá framkvæmdasvæði valdi öðrum vegfarendum og íbúum 
sem minnstri truflun og áhættu. Hávaði Vegna hávaða frá umferð skal fara eftir lögreglusamþykktum 
og gæta sérstaklega að því að trufla ekki nærliggjandi íbúa. Sjá skal til þess að áhrif hávaða frá 
framkvæmdasvæði séu sem minnst og skulu íbúar varaðir við áður en hávaðasöm vinna hefst, þ.m.t. 
sprengingar, vinna með loftbor, o.fl. Samræmingaraðili ÖHU skal taka á kvörtunum. 

Dýralíf og gróður  

Við framkvæmdirnar skal verktaki taka tillit til dýralífs og gróðurs á framkvæmdasvæðinu og nágrenni 
þess eins og kostur er. 

Minjar  

Á svæðinu er hverfisverndað hraun og ber verktaka að vernda svæðið svo það verði ekki fyrir 
skemmdum á framkvæmdatíma. Ef verktaki verður var við áður óþekktar fornleifar eða 
menningarminjar skal hann tilkynna það til Fornleifaverndar ríkisins og samræmingaraðila ÖHU. 
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0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn, verktaka og verkfundir 

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

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 
samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

Yfirstjórn verksins skal vera markviss og ná til verksins alls, þar sem markvisst er unnið að því að fullgera 
verkið allt á tilskildum tíma í samræmi við útboðsgögn.  

Telji eftirlitsmaður verkkaupa yfirstjórnanda, verkstjóra eða aðra starfsmenn verktaka óhæfa á 
einhvern hátt, getur hann krafist þess að skipt sé um mann eða menn og skal það þá gert þegar í stað.  

Samþykki eftirlitsmanns verkkaupa þarf fyrir yfirstjórnanda og verkstjóra og skulu þeir hafa fullt 
umboð verktaka. 

BIM líkan skal notað á öllum verkfundum þar sem verkkaupi tekur þátt og fundum með 
hönnuðum.  

0.8.2 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. Öll vinna og allur frágangur verksins 
skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, 
faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar 
sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum 
um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og 
staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum 
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og heimilt er 
að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.  

Iðnmeistarar skulu vinna skv. skilgreindu gæðastjórnunarkerfi þannig að tryggt sé að öll starfsemi hans 
sé samkvæmt reglum. Iðnmeistari fylgi byggingareglugerð, leiðbeiningum og fyrirmælum 
Mannvirkjastofnunar og öðrum gildandi lögum og reglum, eftir því sem við á, í störfum sínum.  

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra eftirliti 
og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 
Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti „E–03“ með útboðs- 
og samningsskilmálum þessum. 

Dagbók 

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið. Í hana skal hann skrá verkefni hvers dags, mannafla, skv. 
starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir framgang verksins. Einnig getur 
verktaki skráð þar fyrirspurnir sínar og ábendingar til eftirlitsmanns verkkaupa, svo fremi hann sendir 
þær ekki til hans með sérstökum orðsendingum. Öll aukaverk skulu samþykkt af verkkaupa áður en 
vinna við þau hefst. Reikningsvinnuverk (þ.e. tímavinna og tilfallandi efnisinnkaup fyrir verkkaupa) 
skulu skráð sama dag og þau eru framkvæmd í dagbókina. Tímavinnu skal gera ítarlega grein fyrir eftir 
iðngreinum og öll efnisinnkaup skal skrá þar og festa skal afrit af reikningi við viðkomandi dagskýrslu 
að öðrum kosti verða þessi reikningsvinnuverk ekki tekin til greina. Báðir aðilar skulu staðfesta 
dagbókarfærslur hvers dags með undirskrift sinni eigi síðar en daginn eftir. Dagbókina skal færa í þríriti. 
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Eftirlitsmaður verkkaupa skal fá frumrit dagbókarblaða, verktaki heldur 1. afriti en 2. afrit skal vera 
kyrrt í bókinni á vinnustað.  

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

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

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er hafa málsetningar og magntölur verið settar inn á teikningar og í tilboðsskrá. Ef 
verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
Eftir því sem verkinu vindur fram kunna einhverjar magntölur verksins að taka breytingum, til 
hækkunar eða lækkunar. Verktaki og verkkaupi skulu í sameiningu framkvæma úttektarmælingar sem 
þá verða grundvöllur til reikningsgerða og undirrita magntökuskjalið á verkstað að lokinni magntöku. 
Verktaka er óheimilt að múra yfir, mála eða loka á nokkurn annan hátt þeim framkvæmdar- eða 
viðgerðarsvæðum sem ekki hafa verið tekin út af eftirliti verkkaupa. Verkkaupa er heimilt að hafna 
greiðslum til verktaka vegna framkvæmda eða viðgerða sem ekki hafa verið teknar út og samþykktar 
af eftirliti verkkaupa. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

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

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

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

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

0.8.7 Úttektir  

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

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

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka eftir því sem við á ) allt 
verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni 
úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) yfir öll þau atriði sem lagfæra þarf. 

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, rafveitu, 
Löggildingarstofu, Heilbrigðiseftirlits ríkisins eða Eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 
boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en 
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formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 
stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

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

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

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

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

 

Hafi framgreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út án 
tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá 
úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 

Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við kröfur, lýsingar og/eða teikningar skal það metið 
af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir.  

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

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

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

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer eftirlitsaðili sem verkkaupi mun 
ráða til verksins með hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í grein 4.7 í byggingarreglugerð. 

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

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 Teikningaskrá 

Teikningaskrá Aðaluppdrættir 
     

Teikninganúmer Heiti teikningar Mkv. Útg.dagur Breyting 

     
(99)1.01 Afstöðumynd 1:500 18.10.2020  
(99)1.02 Lóðauppdráttur 1:250 18.10.2020  
(99)1.03 Grunnmynd kjallari 1:100 18.10.2020  
(99)1.04 Grunnmynd  1.hæð 1/2 1:100 18.10.2020  
(99)1.05 Grunnmynd 1. hæð 2/2 1:100 18.10.2020  
(99)1.08 Snið 1 og 2 1:100 18.10.2020  
(99)1.09 Snið 3 og 4 1:100 18.10.2020  
(99)1.10 Útlit austur og norður 1:100 18.10.2020  
(99)1.11 Útlit suður og vestur 1:100 18.10.2020  
(99)1.12 heildar útlit 1:200 18.10.2020  
(99)1.13 Skráningartafla  18.10.2020  

Teikningaskrá Séruppdrættir 
     

Teikninganúmer Heiti Teikningar Mkv. Útg. dagur Breyting 

     
3 -  GRUNNMYNDIR 

(20)3.01 Vinnustaðateikning  20.11.2020  
(29)3.00 Almennar skýringar  20.11.2020  
(29)3.01 Grunnmynd kjallari 1/2 1:50 20.11.2020  
(29)3.02 Grunnmynd kjallara 2/2 1:50 20.11.2020  
(29)3.03 Grunnmynd 1. hæð 1/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.04 Grunnmynd 1. hæð 2/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.05 Grunnmynd 1. hæð 3/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.06 Grunnmynd 1. hæð 4/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.07 Grunnmynd 1. hæð 5/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.08 Grunnmynd 2.hæð 1/2 1:50 20.11.2020  
(29)3.09 Grunnmynd 2. hæð 2/2 1:50 20.11.2020  
(29)3.10 Grunnmynd Þak 1/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.11 Grunnmynd Þak 2/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.12 Grunnmynd Þak 3/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.13 Grunnmynd Þak 4/5 1:50 20.11.2020  
(29)3.14 Grunnmynd Þak 5/5 1:50 20.11.2020  

     
3 - SNEIÐINGAR 

(29)3.15 Sneiðingar 01 og 02 1:50 20.11.2020  
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(29)3.16 Sneiðing 03 1:50 20.11.2020  
(29)3.17 Sneiðingar 04 og 06 1:50 20.11.2020  
(29)3.18 Sneiðing 05 1:50 20.11.2020  
(29)3.19 Sneiðing 07 1:50 20.11.2020  

3 - ÚTLIT  
(41)3.20 Suður 1:50 20.11.2020  
(41)3.21 Vestur 1:50 20.11.2020  
(41)3.22 Norður 1:50 20.11.2020  
(41)3.23 Austur 1:50 20.11.2020  

     
4 - GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR 

(31)4.00 Glugga og hurðatafla útveggja  20.11.2020  
(31)4.01 GV01 1:20 20.11.2020  
(31)4.02 GV02 1:20 20.11.2020  
(31)4.03 GV03 1:20 20.11.2020  
(31)4.04 GV04 og GV06 1:20 20.11.2020  
(31)4.05 GV07 1:20 20.11.2020  
(31)4.06 GV08 1:20 20.11.2020  
(31)4.07 GV09 1:20 20.11.2020  
(31)4.08 G01, ÞG01, Ú01 OG ÚH02 1:20 20.11.2020  

     
4 - GÓLF OG LOFTAPLÖN 

(43)4.01 Gólfplan 1/5 1:50 20.11.2020  
(43)4.02 Gólfplan 2/5 1:50 20.11.2020  
(43)4.03 Gólfplan 3/5 1:50 20.11.2020  
(43)4.04 Gólplan 4/5 1:50 20.11.2020  
(43)4.05 Gólfplan 5/5 1:50 20.11.2020  
(45)4.01 Loftaplan 1. hæð 1/5 1:50 20.11.2020  
(45)4.02 Loftaplan 1. hæð 2/5 1:50 20.11.2020  
(45)4.03 Loftaplan 1. hæð 3/5 1:50 20.11.2020  
(45)4.04 Loftaplan 1. hæð 4/5 1:50 20.11.2020  
(45)4.05 Loftaplan 1. hæð 5/5 1:50 20.11.2020  

     
4 - INNIHURÐIR OG GLUGGAR 

(31)4.09 Innihurðir 1:20 20.11.2020  
(31)4.10 Gluggaveggir inni 1:20 20.11.2020  

     
4 - INNRÉTTINGAR 

(79)4.01 Eldhús - Grunnmynd 1:20 20.11.2020  
(79)4.02 Eldhús - Ásýnd A - D 1:20 20.11.2020  
(79)4.03 Eldhús - Ásýnd E og fjarvídd 1:20 20.11.2020  

(79)4.04 
Starfsmannaaðstaða - Snyrting og 
Kaffirými 1:20 20.11.2020  

(79)4.05 Snyrting KK - Grunnmynd og ásýndir 1:20 20.11.2020  
(79)4.06 Snyrting KVK - Grunnmynd og ásýndir 1:20 20.11.2020  
(79)4.07 Snyrting algild hönnun 1:20 20.11.2020  
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4 - STIGAR OG HANDRIÐ 

(34)4.01 Útitröppur - grunnmynd og snið 1:20 20.11.2020  

     
5 - DEILI UTANHÚS 

(31)5.01 Lóðrétt glugga- og hurðadeili 1:5 20.11.2020  
(31)5.02 Lárétt gluggadeili 1:5 20.11.2020  
(31)5.03 Gluggadeili 1:5 20.11.2020  
(37)5.01 Frágangur á þakkanti 1:5 20.11.2020  
(37)5.02 Frágangur á þaki 1:5 20.11.2020  
(39)5.01 Frágangur á þakskyggni 1:5 20.11.2020  
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E-01 Form verksamnings 

Verksamningur við verktaka 

 
Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 
Verkkaupi:____________________________________________kt.________________ 
Verktaki:_____________________________________________kt._________________ 

 
1. grein 

Verktaki tekur að sér: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
fyrir verkkaupa samkvæmt þessum samningi með fylgiskjölum, sem nefnd eru og vísað til. 

 

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum, og almennt góðum hefðum í 
byggingariðnaði.  

Einnig í samræmi við verkáætlun, gæðahandbók og öryggishandbók sem verktaki hefur lagt fram og 
verkkaupi samþykkt. Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á samningi þessum og 
skal afgreiða í samræmi við það. 

 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 

Kr:__________________________________________________________________ 
Segi og skrifa: _________________________________________________________ 

 
 

4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna: _________ stig. 

Verkið skal verðbætast þannig: 

______________________________________________________________ 
 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða 
inn á bankareikning verktaka nr: _________ í ______________________________________ 
eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, 
á verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem 
drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að 
þeir byggist á réttum forsendum. 

 

 

6. grein 
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Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til 
verkkaupa og aðalúttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð 
inn á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga.

7. grein

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, afhendir hann verkkaupa 
tryggingu sem nemur 10 % af samningsupphæð.

Trygging þessi standi þannig þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá um helming og stendur 
þannig í 12 mánuði.

Tryggingarskjalið skal þannig orðað að verkkaupa sé heimilt að krefjast fjárins að einhverju eða öllu 
leyti án undangengis úrskurðar, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla sem fram koma á verki 
því  sem  samningur  þessi  nær  til,  eða  til  greiðslu  á öðrum  kostnaði  sem verkkaupi  hefur  orðið  fyrir 
vegna vanefnda verktaka.

Auk  þess  hefur  verkkaupi  tryggingu  í  þeim  fjárhæðum sem  standa  kunna  ógreiddar  af 
samningsverðinu.

8. grein

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 að veðsetja efni sem ætlað er til 
verksins og verkkaupi hefur greitt fyrir. Sama gildir um tæki, vélar eða annan þann búnað sem kynni 
að hafa sérstaka þýðingu fyrir framgang verksins, nema með leyfi verkkaupa.

9. grein

Verki skal vera lokið eigi síðar en: ________________, að viðurlögðum dagsektum sem nemi 200.000 
kr fyrsta mánuðinn og 400.000 kr  eftir það fyrir hvern almannaksdag sem dráttur verður á 
verklokum.

10. grein

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

11. grein

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir:

______________________________________________________________________
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Undirskriftir:  

___________________________________ 
Staður og dagsetning 

 

_____________________________           _________________________________ 

Undirskrift verkkaupa      Undirskrift verktaka 

 
 

Vitundarvottar:  

________________________________    kt: _______________ 

  

________________________________   kt: _______________ 

 
 

 

Fylgiskjöl, með þessum samningi eru: 

1. Útboðs- og verkskilmálar 

2. Teikningar 

3. Magnskrá 

4.  Verkáætlun 

5. Verklýsing 

6. Tryggingarskjal 

7.  Gæðahandbók 

8. Öryggishandbók 

9.  ________________________________________________________ 
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E-02 Form verktryggingar 

Verktrygging 

 
Verkkaupi:_____________________________________________kt._______________________ 

 
Verktaki:____________________________________________kt._______________________ 
 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist verkkaupanum greiðslu á allt að: 

kr. _____________________________ 

segi og skrifa: 

___________________________________________________________________0/100 

 
Sem tryggingu fyrir því að verktaki inni samningsskyldur sínar sem verktaki, samkvæmt 
verksamningi milli ofangreindra aðila. Ábyrgðartrygging þessi er sett samkvæmt ákvæðum í 
verksamningi og gildir þar til fullgild lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í   

kr:____________________________ í samræmi við verksamning og gildir þannig frá þeim tíma í eitt 
ár. Ábyrgðaraðila er óheimilt að lækka eða fella niður tryggingu þessa, nema fyrir liggi skýr heimild í 
úttektargerð, sem undirrituð er af verkkaupa. 

Trygging þessi er þannig að verkkaupi getur krafið þann sem veitir tryggingu þessa um greiðslu 
tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og án undangengis dóms, ef hann telur það 
nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram hafa komið á verki verktaka eða til greiðslu á hvers konar 
kostnaði eða tjóni, sem verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings 
og skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

 
Staður og dags.: ________________________________            _______________________________ 

Undirskrift ábyrgðaraðila 

 
Vitundarvottar: ___________________________________  kt: _______________ 

___________________________________  kt: _______________ 
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E-03 Verkmappa gæðakerfis 

 
Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í upphafi 
verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af verkkaupa áður en 
skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 
verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

 
Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn að 
verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• Skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 
 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 
verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í 
smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi 
framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga 
innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h.  

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 
hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 
verkþætti. 

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

• Skjalastýring og póst inn og út 

• Nýjir greiðsluliðir. 

• Innri úttektir verktaka með einstökum verkþáttum. 

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

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Meðhöndlun frávika og úrbóta auka- og viðbótaverka 
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Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Ástjarnakirkja

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  20100

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



Ástjarnakirkja
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur 1 heild 0 0
1.1.2 Girðing 313 lm 0 0
1.1.3 Öryggisráðstafanir 1 heild 0 0
1.1.4 Frágangur í verklok 1 heild 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0



Ástjarnakirkja
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk
7.1.1 Vírhögg, holufylling og vatnsþétting (sökklar) 200 m² 0 0
7.1.2 Sökkuleinangrun 395 m² 0 0
7.1.3 Múrhúðun á einangrun 230 m² 0 0
7.1.4 Takkadúkur 395 m² 0 0
7.1.5 Sandblástur staðseyptrar veðurkápu 345 m² 0 0

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 0

7.2 Frágangur útveggja
7.2.1 Einangrun útveggja 1.155 m² 0 0
7.2.2 Einangrun undir þakskyggni 357 m² 0 0
7.2.3 Undirkerfi klæðningar 810 m² 0 0
7.2.4 Viroc plötur undir læsta klæðningu 810 m² 0 0
7.2.5 Læst kopar klæðning 810 m² 0 0
7.2.6 Timburklæðning undir þakskyggni 357 m² 0 0
7.2.7 Þakkantur kirkju

7.2.7.1 Kantfrágangur 365 lm 0 0
7.2.7.2 Áfellur á þakkant, læst koparklæðning 365 lm 0 0

7.2.8 Þakkantur safnaðarheimili
7.2.8.1 Kantfrágangur 310 m² 0 0
7.2.8.2 Áfellur á þakkant 310 lm 0 0

7.2.9 Áfellur kringum glugga og hurðir 375 lm 0 0
Kafli 7.2 Frágangur útveggja samtals: 0

7.3 Þakfrágangur
7.3.1 Þakpappi á steypta þakplötu 1.027 m² 0 0
7.3.2 Þakpappi á léttþakseiningar 662 m² 0 0
7.3.3 Þakeinangrun á steypta þakplötu 1.011 m² 0 0
7.3.4 Frágangur á grænu þaki

7.3.4.1 Grænt drenkerfi 1.675 m² 0 0
7.3.4.2 Drenmöl um niðurföll 18,00 m3 0 0
7.3.4.3 Torfþekja - Lyngmói 1.675 m² 0 0

Kafli 7.3 Þakfrágangur samtals: 0

7.4 Gluggar, útihurðir og gler
7.4.1 Álgluggakerfi (Add-on) á stálburðavirki

7.4.1.1 GV01 1 stk 0 0
7.4.1.2 GV02 1 stk 0 0
7.4.1.3 GV03 1 stk 0 0
7.4.1.4 GV06 1 stk 0 0
7.4.1.5 GV07 1 stk 0 0
7.4.1.6 GV08 1 stk 0 0
7.4.1.7 GV09 1 stk 0 0

7.4.2 Gluggar í steypta veggi
7.4.2.1 GV04 1 stk 0 0
7.4.2.2 GV05 1 stk 0 0
7.4.2.3 G01 1 stk 0 0

7.4.3 Þakgluggi 1 stk 0 0
7.4.4 Stálhurðir 3 stk 0 0

Kafli 7.4 Gluggar, útihurðir og gler samtals: 0

7.5 Málmsmíði
7.5.1 Handlisti við útitröppur 10,5 lm 0 0

Kafli 7.5 Málmsmíði samtals: 0

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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1 AÐSTAÐA 

1.0 INNGANGUR  

1.0.0 ALMENNT 

Í þessum kafla er fjallað um aðstöðusköpun verktaka þar með talin rekstur vinnusvæðis og 
öryggis- og heilbrigðismál.  

 

1.1 AÐSTAÐA 

1.1.0 ALMENNT 

Framkvæmdasvæðið er á lóðinni kirkjuvöllum 1, 221 Hafnarfirði. 

Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á opnunardegi tilboðs. 

Verktaki skal ganga snyrtilega um vinnusvæði og gæta þess að röskun verði í lágmarki í næsta 
nágrenni þess. Allt rask skal lagfæra og ganga frá verkstað þannig að enginn úrgangur verði 
eftir.  

1.1.1 AÐSTAÐA OG REKSTUR 

Sjá teikningu (20)3.01 

Verktaki skal koma sér upp fullnægjandi aðstöðu og setja upp vinnu- verkfæra- og efnisskála 
auk kaffi- og salernissaðstöðu. Þar skal vera nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, 
verkstjóra og eftirlitsmann til að athafna sig við sína vinnu, með nauðsynlegum húsgögnum. 
Aðstaða þessi skal vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og 
byggingarreglugerð.   

Verktaki skal sjá um rekstur vinnustaðarins og sjá til þess að umgengni á byggingarsvæðinu sé 
góð, bæði innanhúss og utan. Óheimilt er að hafa efni, tæki eða búnað utan girðingar. 
Væntanlegir bjóðendur skulu kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en tilboðsgerð hefst. 

Verktaki skal sjá um og kosta allar nauðsynlegar bráðabirgðatengingar við veitur á 
byggingartímanum.  

Að verki loknu skal verktaki fjarlægja vinnubúðir, tæki og búnað og 
aðra aðstöðu sína af vinnusvæðinu. Hann skal jafnframt slétta jarðrask sem hann hefur 
valdið vegna uppsetningar og reksturs aðstöðu sinnar og skila aðstöðusvæðinu hreinu 
og þrifalegu. Lokafrágangur er háður samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 
Innifalið í þessum lið eru uppsetning og fjarlæging á vegslóðum. Verktaki má ekki stöðva eða 
tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og bílastæði, né umferð 
annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum sínum með tilliti til þess. 
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
skuldbindingar sínar skv. útboðsgögnum og verksamningi og allt rusl og afgangs 
byggingarefni hefur verið flutt burt af vinnustað. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er heild fyrir uppsetningu, frágang og rekstur aðstöðu.  
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Einingaverð skal innifela allan kostnaður við rekstur, varnir, flutninga, verkpalla, lyftur, 

verkfæri, gámaleigu, förgun, þrif og annað það sem nauðsynlegt er til að fullklára verklið eins 

og fram kemur í lýsingu. 

1.1.2 ÖRYGGISGIRÐING 

Sjá teikningu (20)3.01 

Verktaki skal útvega efni, smíða og setja upp girðingu umhverfis væntanlegt 
byggingarsvæði. Nánari staðsetning er skv. teikningu. 

Girðingin skal vera vel mannheld (barnheld), standast vindálag og vera stöðug. Hæð 
girðingar skal vera a.m.k. 1,8 metrar, bil á milli stoða skal ekki meira en 2,5 m. 
Girðingin skal gerð úr vírneti eða teinum með um 40-50 mm möskvum eða 
sambærilegt.  

Á girðinguna skal setja aksturshlið og gönguhlið. Hliðunum skal vera hægt að loka 
tryggilega. Staðsetning hliða skal ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Hlið 
skulu ávallt vera tryggilega lokuð og læst þegar ekki er verið að vinna á svæðinu. Öll uppbygging 
og allur frágangur girðingar og hliða er háð samþykkis eftirlitsmanns 
verkkaupa. Verktaki skal viðhalda girðingunni á verktímanum og fjarlægja hana í 
verklok. 

Verktaki skal gera ráð fyrir því að þurfa að fjarlægja eða færa tímabundið hluta girðingar 
þegar vinna við jarðvinnu og frágang lóðar hefst og loka vinnusvæði til bráðabirgða í 
samráði við fulltrúa verkkaupa 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skal innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

1.1.3 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR 

Það er markmið verkkaupa að í verkinu verði hvorki slys á mönnum né tjón á tækjum, 
búnaði, mannvirkjum eða umhverfi. Gera skal ráðstafanir sem tryggja að við 
framkvæmd verksins verði unnt að gæta fyllsta öryggis, hollustuhátta og góðs aðbúnaðar fyrir 
starfsfólk. 

Á verkstað skal í öllu fara eftir íslenskum lögum, reglugerðum og reglum. Auk þess skal 
verktaki fara að kröfum og tilmælum verkkaupa er varða öryggis- og vinnuverndarmál 
sem fram koma í áhættumati verkkaupa. 

Í samræmi við 65. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum ber verktaka að greina og meta áhættu við verkið og einstaka verkþætti 
þess. Verktaki skal hafa framkvæmt áhættumat starfa og verka og skila því mati til 
verkkaupa ásamt öryggis- og heilbrigðisáætlun í samræmi við lög nr. 46/1980. Áætlunin 
skal uppfylla ákvæði reglna nr. 547/1996, reglugerðar 920/2006 og leiðbeininga 
Vinnueftirlitsins um öryggis- og heilbrigðisáætlanir (LB 17). 

Í áætluninni skal m.a. lýsa eftirfarandi: 

- Hvernig verktaki hyggst uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi öryggis- og 
heilbrigðismál við framkvæmdina. 

- Viðbragðsáætlun, rýmingaráætlun og áætlun um brunavarnir. 
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Hvernig verktaki áætlar að: 

- Fyrirbyggja óhöpp, hættutilvik og slys. 

- Tilkynna, skrá og bregðast við óhöppum, hættutilvikum og slysum. 

- Standa að almennri góðri umgengni og flokka og meðhöndla úrgang þannig að 
slysahætta og mengunarhætta verði sem minnst. 

Athygli verktaka er vakin á því að verktaki og undirverktakar skulu vera með 
kerfisbundið innra vinnuverndarstarf innan eigin fyrirtækja á verkstað í samræmi við íslensk lög 
og reglur. Verktaki og undirverktakar skulu tilkynna um tengiliði við vinnuverndarstarf eigin 
fyrirtækja til samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðismála. 

Tilkynna skal um aðstæður sem gætu valdið hættu og grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana 
til að forðast slys, hættutilvik og tjón til samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðismála. 
Ásamt því að halda skrá yfir öll atvik óháð alvarleika. 

Verktaki skal sjá til þess að við upphaf verks liggi fyrir viðbragðs- og neyðaráætlun 
vegna eldsvoða, slysa og óhappa og skal áætlunin hengd upp á áberandi stöðum á 
vinnusvæðinu til að tryggja að öllum starfsmönnum verktaka og undirverktaka sé 
kunnugt hvernig bregðast skuli við í neyð. Viðbragðsáætlunin er háð samþykki 
eftirlitsmanns verkkaupa. Verktaki skal sjá til þess að viðeigandi búnaður til 
neyðarhjálpar sé til staðar. 

Verktaka ber að sjá til þess að starfsmenn hans séu ávallt með hlífðarhjálm, í 
öryggisskóm og í endurskinsvestum við störf á vinnusvæðinu. Verktaki skal sjálfur meta 
og sjá til þess að notaður sé hlífðarbúnaður, s.s. augnhlífar, heyrnarhlífar og annar 
búnaður þegar unnið er við verk sem valdið geta líkamsskaða. Slíkt mat skal vera í 
samræmi við áhættumat. 

Vinnusvæði skulu afmörkuð og óviðkomandi umferð um þau hindruð. Verktaki skal 
leggja til allan búnað og skilti sem þarf til afmörkunar og merkingar á 
framkvæmdasvæðinu. Gengið skal frá merkingum áður en framkvæmdir hefjast og 
þeim haldið við og breytt eins og nauðsynlegt reynist. 

Verktaki skal sjá til þess að ástand allra tækja, véla og verkfæra uppfylli ákvæði laga og 
reglna. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er heild. 

Einingarverð skal innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

 

1.1.4 FRÁGANGUR Í VERKLOK 

Vinnuskálar og annar búnaður verktaka skal fjarlægður, þ.m.t. byggingargirðing. Verktaki skal 
fjarlægja allt rusl af vinnusvæðinu í verklok og þrífa eftir sig. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er heild. 

Einingarverð skal innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 
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7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.0 INNGANGUR 

Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá. Í 
framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu 
að fullu skil í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vélar og verkfæri, 
þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið.  

Helst verkþættir eru eftirfarandi: 

• Múrvek 

• Undirkerfi, einangrun og klæðningar á útveggi. 

• Áfellur og frágang þeirra 

• Þakfrágangur 

• Gluggar, gler og útihurðir 

Aðrir nauðsynlegir verkþættir til að fullnaðarfrágangs húsa að utan 

 
Sýnishorn 

Verktaki skal leggja fram sýnishorn og tæknilegar upplýsingar af öllum efnum, sem 
hann hyggst nota ásamt vottorðum frá viðurkenndum stofnunum um eiginleika og gæði, 
telji verkkaupi ástæðu til, sjá ÍST 30-20.4. Verktaki skal framkvæma allan frágang 
utanhúss. 

Teikningar, máltaka o.fl. 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðalteikningar og sérteikningar. 
Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. Öll ónefnd 
mál eru millimetramál (mm). Öll mál skal athuga á staðnum. Verktaki skal strax við 
upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um að hann skilji 
mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Ef verktakinn 
verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, misræmi í teikningum 
innbyrðis,eða miðað við aðstæður, skal hann tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa 
þegar í stað. Leita skal úrskurðar stýriverktaka um öll vafaatriði. Verktaki má engar 
breytingar gera á verkinu nema með samþykki stýriverktaka.  

 

7.1 MÚRVERK 

7.1.0 ALMENNT 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og/eða verklýsingum eftir því sem við á, sem 
verktaki skal kynna sér áður en verk hefst og skila að fullu. Verði verktaki var við 
misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi 
sérstaklega tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna 
eftirlitsmanni verkkaupa þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar 
gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við 
góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 
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Sandur í múrblöndum skal vera úr kornum viðurkenndra sterkra steintegunda, hreinum 
og sýnilega óveðrunum. Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum úr leir og 
lífrænum efnum að skaðlegt sé. Stærðardreifing skal vera innan viðurkenndra marka. 
Allan múrhúðunarsand skal sigta. Ekki má nota vikursand til íblöndunar. 

Efni: 

Sandur í múrblöndum skal vera úr kornum viðurkenndra sterkra steintegunda, hreinum 
og sýnilega óveðrunum. Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum úr leir og 
lífrænum efnum að skaðlegt sé. Stærðardreifing skal vera innan viðurkenndra marka. 
Allan múrhúðunarsand skal sigta. Ekki má nota vikursand til íblöndunar. 

Undirbúningur: 

Múrblöndur skulu vera sem hér segir: 

- Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím. 

- Múrfylling í net (rapp): 1 hl. sement og 1,5 hl. sandur. 

- Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. Sandur 

- Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 3 hl. sandur. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum, ef verkkaupi samþykkir og að um 
sambærilegt efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og 
vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við 
einstaka liði, gildir sú lýsing fyrir þann lið. 

Ef eitthvað er á þeim fleti sem múrverkið nær til, sem þarf að fjarlægja vegna verksins, 
eða undirbúa flötinn á annan hátt, þannig að verkið verði í lagi að því loknu, þá skal það 
reiknað með í einingarverði verksins, nema um sé að ræða sérlið í verkinu. Einnig skulu 
allar misfellur, brúnir, raufar o.þ.h. vera innifaldar í einingarverði, nema slíkt komi fram 
sem sérliðir í verkinu. 

 

7.1.1 VÍRHÖGG, HOLUFYLLING OG VATNSÞÉTTING (SÖKKLAR) 

Af sökklum/veggjum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi minnst 
20 mm inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu. 

Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík 
múrbrot áður en gert er við þau. Síðan skal fylla allar holur með múrlögun (t.d. 1:2), Stórar 
holur og malarhreiður skulu fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli steins og múrs. 
Rétta og jafna skal öll horn og brúnir. Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti 
hússins. Að viðgerð lokinni skulu allir viðkomandi fletir holufylltir borið á þá tvær umferðir af 
vatnsfælinni steypuhúð S-100 efni til rakavarnar, eftir því sem fram kemur í magnskrá. Þykkt 
skal vera sú sem framleiðendur efnisins segir til um. Áður en efnið er borið á skal hreinsa flötinn 
af óhreinindum og mótaolíu ef hún hefur verið notuð. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.  

Kantar inn að dyrum og gluggum eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt 

minni en 3 m2 ekki dregin frá. Einingarverð skal innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera 

þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir 

eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir 
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o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er 

að ræða. 

 

7.1.2 SÖKKULEINANGRUN 

Sökkla skal einangra með 75 mm rakavarinni, stífri steinullareinangrun. Einangra skal 
60 cm niður fyrir neðra byrði plötu. 

Efniseiginleikar steinullarinnar skulu vera: 

Nafnþyngd 125kg/m³ 

Þrýstiþol 35 kPa 

Notahitastig 200°C 

Leiðnitala λ 0.036W/mK 

Brunaflokkun A1 

Steinullarplötur eru festar á veggina með þar til gerðum töppum. Við borun á götum fyrir 
tappana skal nota bor, sem er 1mm minni í þvermál en leggur tappans. Bora skal götin 
a.m.k. 20 mm lengra en leggur tappans gengur inn í steypuna. Tappana skal síðan 
skrúfa eða reka inn með hamri, en gæta skal þess að eyðileggja ekki tappann. Yfirborð 
flangsins á tappanum skal liggja í sama fleti og yfirborð einangrunar eftir að búið er að 
festa boltann. Tappar á hornum og köntum skulu vera minnst 60 mm frá útbrún steypu 
þannig að ekki sé hætta á að þeir sprengi steypuna. Fjarlægð frá brún einangrunar skal 
vera um 150 mm. 

Þrýsta skal plötunum þétt saman á samskeytum og afmarkandi flötum. Vanda skal 
sérstaklega alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur, þannig að hvergi 
myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata. 

 

Magntölur og einingaverð 

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

 

7.1.3 MÚRHÚÐUN Á EINANGRUN 

Utan á sökkuleinangrun efst við útveggjaklæðningu skal múra ca 500mm niður á 
sökkuleinangrun með múrkerfi, þykkt á múrhúð sé ca 200mm á þykkt. Setja skal 
undirmúr, trefjanet og yfirmúr. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda múrkerfis við 
uppsetningu og frágang. 

 

Magntölur og einingaverð 

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 
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7.1.4 TAKKADÚKUR 

Utan á sökkla og kjallaraveggi skal festa takkadúk, takkadúk skal skara á samskeytum, 
fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi uppsetningu og festingar. 

 

Magntölur og einingaverð 

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

 

7.1.5 SANDBLÁSTUR STAÐSTEYPTRAR VEÐURKÁPU 

Verja skal allt umhverfið þannig að sandblásturinn valdi ekki skemmdum. Hreinsun miðast við 
„dauðhreinsun“ þ.e. að hreinsa allt af yfirborði flatarins svo og veikt yfirborð hans og öll 
óhreinindi. Hreinsa burt allt rusl, sand og önnur ummerki eftir sandblásturinn.  

 

Magntölur og einingaverð 

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

 

7.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA 

7.2.0 ALMENNT 

Verktaki leggur til og einangrar nýja steypta veggi, setur upp viðeigandi undirkerfi og klæðir 
veggi með viðkomandi klæðningu, gengur frá áfellum og öðrum deilifrágangi umhverfis 
klæðninguna, þannig að klæðningin gegni endanlegu hlutverki sínu. 
Verktaki ber ábyrgð á öllum málsetningum vegna uppsetningar á klæðningum, 
samskeytum mismunandi klæðninga og klæðninga og áfellna umfram deiliteikningar 
arkitekta. Verktaki skal sannreyna öll mál á staðnum. 

Á klæðningum og tilheyrandi frágangi skal vera 10 ára ábyrgð bæði á efni og uppsetningu. 

 

7.2.1 EINANGRUN ÚTVEGGJA 

Sjá teikningar (37)5.01 og (37)5.02 

 

Steypta útveggi skal einangra með 125mm steinullareinangrun, veggplata, 80kg/m3 7 kPa 200°C 
0,34W/mk. 

Festa skal einangrun þétt á veggi með dýflum, þannig að óþarfa rifur myndist ekki. Fjöldi og 
þéttleiki dýfla skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda einangrunar. Nota skal eins stórar 
plötur og hægt er, þannig að samskeyti verði ekki fleiri en nauðsynlegt er.  
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Vanda skal til allrar einangrunarvinnu í húsinu. Farið skal varlega með einangrunarefnið og skal 
það geymt samkvæmt ráðum framleiðanda. Steinull skal falla þétt að hliðum, þannig að engar 
rifur myndist.  

Verktaki skal tilkynna eftirliti verkkaupa þegar einangrun á veggjum er lokið. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.2 EINANGRUN UNDIR ÞAKSKYGGNI 

Sjá teikningu (39)5.01  

 

Loft undir þakskyggni er einangrað með 100mm steinullareinangrun 80kg/m3 7 kPa 200°C 
0,034W/mk. Festa skal einangrun þétt í loft með dýflum, þannig að óþarfa rifur myndist ekki. 
Fjöldi og þéttleiki dýfla skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda einangrunar. Nota skal 
eins stórar plötur og hægt er, þannig að samskeyti verði ekki fleiri en nauðsynlegt er. 

Vanda skal til allrar einangrunarvinnu í húsinu. Farið skal varlega með einangrunarefnið 
og skal það geymt samkvæmt ráðum framleiðanda. Steinull skal falla þétt að hliðum, 
þannig að engar rifur myndist. Verktaki skal tilkynna eftirliti verkkaupa þegar einangrun 
áveggjum er lokið. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.3 UNDIRKEFI KLÆÐNINGAR - LÓÐRÉTT 

Sjá teikningar (31)5.01-5.02 og (37)5.01.  

 

Undirkerfi klæðningar er upphengi kerfi úr álleiðurum sem fest er með vinklum sem boltast í 
steypu. Kerfið skal vera að dýpt líkt og teikningar sýna auk þess sem það skal uppfylla 
álagskröfur. Undirkerfi skulu henta viðkomandi 
klæðningu og skal staðfesting þess lögð fram til stýrirverktaka.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 
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7.2.4 VIROCPLÖTUR UNDIR LÆSTA KLÆÐNINGU 

Sjá teikningar (31)5.01-5.03 og (37)5.01.  

 

Undir læsta koparklæðningu skal setja virocplötur á upphengikerfi. Fylgja skal leiðbeiningum 
framleiðanda varðandi meðhöndlun, vinnslu og uppsetningu á efninu. Klæðningin er 19 mm 
sementsbundnar trefjaplötur. Plöturnar klæðast lárétt á lóðrétta leiðara. Virocklæðning er fest 
með rústfríum skrúfum eins litlum og hægt er svo ekki komi niður á festistyrk.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.5 LÆST KOPARKLÆÐNING 

Sjá teikningar (31)5.01-5.03 og (37)5.01.  

 

Útveggi kirkjubyggingarinnar skal klæða með læstri kopar klæðningu. Klæðningin skal vera læst 
með tvöföldum standandi lás. Staðal-þykkt er 0,7mm. Staðalbreidd á efninu eru 500mm sem 
gefur 430mm klæðningarbreidd miðað við tvöfaldann standandi lás. Efnið er fest niður með 
sprotum (festiklemmum) sem falla inní lásinn. Sprotarnir skulu vera úr ryðfríu efni minnst  
0,4mm þykku. Hver sproti er festur með minnst með 2 stk ryðfríum kambsaum (2,8x25mm)  
eða 2 stk ryðfríum skrúfum (4x25mm) togþol minnst 56kg/stk. Hágmarks fjarlægð milli sprota 
er 300mm. Vanda skal alla lásavinnu svo ekki komi speglun í efnið. Miða skal við að innri 
beygjuradíus sé ávallt að minnsta kosti þreföld efnisþykktin. Við alla vinnu skal forðast að efnið 
aflagist eða rifni. Ef endasamskeyti eru á efninu þarf að reikna með +/- 5mm þenslumöguleika á 
hverja 5 metra í þakefni. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.6 TIMBURKLÆÐNING UNDIR ÞAKSKYGGNI 

Sjá teikningu (39)5.01 

 

Undir þakskyggni skal setja upphengt kerfisloft með álleiðurum. Kerfið skal vera að dýpt líkt og 
teikningar sýna auk þess sem það skal uppfylla álagskröfur. Uppsettning á upphengikerfi skal 
gert skv. fyrirmælum framleiðanda.  
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Á upphengikerfið koma leiðarar sem gerðir eru fyrir timburlista sem smellast á leiðarana. 
Timburlistarnir skulu varðir gegn veðri og vindum og vera gerðir fyrir að standa úti. Þeir skulu 
vera úr sama efni og timburlistar í kerfislofti innandyra. Nánar er gerð skil á kröfum um 
upphengikerfi í kafla 10.1 leiðbeinandi tegundaskrá.  

Frekari skýringar má sjá á teikningu.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.7 ÞAKKANTUR KIRKJU 

Sjá teikningu (37)5.01 

 

7.2.7.1 kantfrágangur 

Verktaki réttir af og klárar þakkant með 19mm virocplötum, undirkerfi, og öllum nauðsynlegum 
festingum svo hann sé tilbúinn undir áfellur.  

Kopar eða aðrir málmar eiga aldrei  að liggja beint að steypu eða múr, nauðsynlegt er að setja 
allstaðar tjörupappa eða sambærilegt á milli. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.7.2 Áfellur á þakkant 

Verktaki leggur til og formar áfellur úr læstri koparklæðningu á þakkanti og gengur frá þeim að 
öllu leyti í samræmi við teikningar. Klæðning skal vera læst með tvöföldum lás. Staðal-þykkt er 
0,7mm. Staðalbreidd á efninu eru 500mm sem gefur 430mm klæðningarbreidd miðað við 
tvöfaldann standandi lás. Þakefnið er forvalsað í blikksmiðju og síðan tvílæst á verkstað með 
lásavél eða lásatöngum. Vanda skal alla lásavinnu svo ekki komi speglun í efnið. Miða skal við að 
innri beygjuradíus sé ávallt að minnsta kosti þreföld efnisþykktin. Við alla vinnu skal forðast að 
efnið aflagist eða rifni. Ef endasamskeyti eru á þakefninu þarf að reikna með +/- 5mm 
þenslumöguleika á 
hverja 5 metra í þakefni.  

Þakefninu er fest niður með sprotum (festiklemmum) sem falla inní lásinn. Sprotarnir skulu vera 
úr ryðfríu efni minnst  0,4mm þykku. Hver sproti er festur með minnst með 2 stk ryðfríum 
kambsaum (2,8x25mm)  eða 2 stk ryðfríum skrúfum (4x25mm) togþol minnst 56kg/stk. 
Hágmarks fjarlægð milli sprota er 300mm, þetta fer þó eftir hæð byggingar og staðsetningu. 
Algengt er á Íslandi að hágmarksfjarlægð milli sprota sé 150mm og jafnvel minni. Reikna þarf út 
hvert verkefni fyrir sig. 
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Þökum er venjulega skipt í föst svæði og hreyfanleg svæði.  Á föstum svæðum er komið fyrir 
óhreifanlegum sprotum og á hreyfanlegum svæðum hreyfanlegum sprotum, samkvæmt frekari 
útreikning á hitaþenslum. 

 
Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.8 ÞAKKANTUR SAFNAÐARHEIMILIS 

Sjá teikningar (37)5.02 og (39)5.01. 

 

7.2.8.1 Kantfrágangur  

Verktaki réttir af og klárar þakkant með álvinklum og öllum nauðsynlegum festingum svo hann 
sé tilbúinn undir áfellur. Gæta skal að vinklar og festingar liggji aldrei beint á steypu, setja þarf 
millilegg.  

 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.8.2 Áfellur á þakkant 

Verktaki leggur til og formar áfellur úr sléttri 2,0 mm álklæðningu og gengur frá þeim að öllu 
leyti í samræmi við teikningar. Litur á áfellu skal vera RAL 7016 

 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.2.9 ÁFELLUR KRINGUM GLUGGA OG HURÐIR 

Sjá teikningar (31)5.01 og (31)5.0. 

 

 

Verktaki leggur til og formar áfellur úr 2,0 mm sléttu áli kringum glugga og hurðir og gengur frá   
þeim   að   öllu   leyti   í   samræmi   við   teikningar.  Litur   á   áfellum   skal   vera   í   samræmi   við  
yfirborðsfrágang   útveggja   og   skal   borin   undir   og   vera   samþykktur   af   eftirlitsmanni   og  
verkkaupa.
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Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.3 ÞAKFRÁGANGUR 

7.3.0 ALMENNT 

Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og 
samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Þess 
skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. 

Öll vinna við þakfrágang skal framkvæmd af reyndum verktaka með sérþekkingu á 
þessu sviði. Allt efni skal vera CE-vottað frá viðurkenndum framleiðanda.  

Verktaki skal leggja fram yfirlit yfir verk sem hann hefur unnið á undanförnum 10 árum. 
Ábyrgð verktaka á þakfrágangi skal minnst vera til 10 ára.  

Verktaki skal leggja fram útreikninga á U-gildi þaks til yfirferðar og samþykktar af arkitektum. 

 

7.3.1 ÞAKPAPPI Á STEYPTA ÞAKPLÖTU 

Sjá teikningar (37)5.01-5.02 og (39)5.01. 

  

Verktaki leggur til efni og vinnu við að klæða þök með vönduðum þak pappa 
(asfaltpappa). 

Öll pappalögn framkvæmist samkvæmt útboðsgögnum af vönum fagmönnum samþykktum af 
framleiðanda dúksins. Allt efni skal vera með fullri ábyrgð framleiðanda dúksins. 

Allur pappi sem notaður verður á þak skal vera gallalaus og óskemmdur. Þess skal 
vandlega gætt, að pappinn verði ekki fyrir skemmdum við flutning eða í geymslu. Rúllur 
skal geyma þannig að þær standa lóðréttar upp á endann á þurrum stað í minnst sólarhring 
áður en nota skal dúkinn, og skal geyma hann við stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig 30-40 
%. 

Allur frágangur kanta og annar frágangur sem ekki er skilgreindur annars staðar fellur undir 
þennan verklið. Frágangur þakpappa á þakköntum er innifalinn í þessum verklið. 

Efnisgæði 
Pappinn skal vera með polyesterfilt (PF) styrkingu, og hafi eftirfarandi eiginleika: 

• Togþol 5 cm rennings, langs/þvers  550/400 N 

• Þyngd polyestermottu, minnst:  200 gr/m2 

• Magn SBS polymera, minnst:  12% 

• Brotlenging langs/þvers:  30/40 

• Rifstyrkur langs/þvers, minnst:  55/55N 

• Mótstaða gegn götun:   >=150N 
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Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

 

• Beygjuþol (kuldaþol):    -25° C

• Þyngd, minnst:     5 kg/m2

• Þykkt, minnst:     4 mm

Staðfesting efnisgæða: Verktaki skal leggja fram skriflega staðfestingu á að efnið sem
hann hyggst nota uppfylli ofangreindar kröfur. Staðfestingin skal vera á íslensku.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að fá óháðan eftirlitsaðila til að meta þakdúkinn og fyrirhugað 
verklag við hann. Seljandi skal aðstoða við þessa skoðun án sérstakrar aukagreiðslu. Verkkaupi 
hefur rétt til að hafna efninu uppfylli það ekki settar kröfur.
Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda við alla lögn og frágang á þakdúk.

Allur frágangur kanta og annar frágangur sem ekki er skilgreindur annars staðar fellur undir 
þennan verklið. Frágangur þakpappa á þakköntum er innifalinn í þessum verklið.

Verklag:

Á þak skal bræða 3 lög af þakpappa, 1 lag skal brætt á steypta þakplötu og 2 lög ofan á 
þakeinangrun.

Efnisgæði eru tilgreind í almennum kafla hér að ofan.

Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og glattað. Sópa skal flötinn vandlega áður en vinna 
við pappalögn hefst. Flöturinn verður að vera hreinn og laus við fitu. Fjarlægja verður nibbur og 
ójöfnur, áður en grunnun hefst.

Á steyptan þakflöt upp með og ofan á aðliggjandi þakkanta skal líma (bræða) 1 lag af 
vatnsheldum þakpappa. Ofan á þakeinangrun skal síðan leggja tvö lög af vatnsheldum 
þakpappa. Undirlag sé PF/X 3000 og efsta lag sé PF/X 5000, á köntum þar sem þakpappi er 
sýnilegur skal hann vera með áferð þannig að hann þoli niðurbrot vegna sólarljóss, efri
pappalag bræðist ofaná steyptan þakkant. Frágangur við niðurföll sem og yfirföll sé samkvæmt 
deiliteikningum arkitekta og leiðbeiningum framleiðanda. Þakfletir er mældir nettó af 
teikningum og skal verktaki bæta við öllu efni og allri vinnu af því magni sem kemur upp á 
aðliggjandi þakkanta ásamt afskurði og slíku. Innifalið í verði sé allur frágangur við niðurföll 

Þakflöturinn, sem leggja skal á er grunnaður með grunni frá viðurkenndum framleiðanda.



VERKLÝSINGÁSTJARNAKIRKJA   KAFLI 7 
FRÁGANGUR UTANHÚSS 

FSR SF-140 útg. 2 
Onn hönnun og ráðgjöf ÚTBOÐ NR. 20100 bls. 84 

 

 

 ÞAKEINANGRUN Á STEYPTA ÞAKPLÖTU 

Sjá teikningar (37)5.01-5.02 og (39)5.01. 

  

Ofan á þakpappa skal leggja 250 mm steinullareinangrun sem skiptist þannig 2 X 100 mm 
undirlagsplata 125-130 kg/m3 og 50 mm yfirlagsplata 140-160 kg/m3. Á þakköntum skal koma 
fyrir 50 mm steinullareinangrun sömu gerðar og er hún innifalin í þessum verklið.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

 ÞAKFRÁGANFUR Á GRÆNU ÞAKI 

Sjá teikningar (37)5.01-5.02 og (39)5.01.  

 

 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.3.2

7.3.3

Verk þetta tekur til frágangs á undirkerfi (eggjabakkakerfi) og fergingar á þökum bygginga, eftir 
að þaki hefur verið lokað með einangrun og þakpappa. Þessi liður tilheyrir bæði frágangi á þaki 
safnaðarheimilis og kirkju.

7.3.3.1 Grænt drenkerfi

Verk þetta tekur til uppsetningar og frágangs á undirkerfi (dren og vatnssöfnunarkerfi)
fyrir Lyngþökur og möl á þökum. Undirkerfi og kröfur til þess sé eins og fram kemur í kafla 10.1 
Leiðbeinandi tegundaskrá arkitekta eða sambærilegt sem verkaupi samþykkir. Ofan á þakpappa 
skal leggja filtdúk, ofan á filtdúkinn skal leggja þar til gert drenkerfi (eggjabakka) úr plasti 25mm 
á hæð og að lokum skal setja filtdúk ofan á undirkerfið. Í beinu framhaldi af þessum verklið skal 
fergja undirkerfi með þökum eða möl sjá verkliði hér að neðan. Þar sem torf og möl mætast 
eins og við niðurfallsrennur skal setja þar til gerðan vinkil undir torf til að hindra að torfið fari í 
mölina. Nota skal vinkla frá framleiðanda undirkerfis og fylgja leiðbeiningum framleiðanda við 
frágang.
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Magntölur og einingarverð:  

Magntala er rúmmetrar (m3). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er fermetrar (m²). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.m.t. lyngmóþökur og holtasand. Ekki er magntekið 

sérstaklega frágangur upp á kanta og skal hann vera innifalinn í einingarverði flata. 

 

7.4 GLUGGAR. ÚTIHURÐIR OG GLER 

7.4.0 ALMENNT 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á og skal 
verktaki kynna sér hvorutveggja áður en verk hefst. Verði verktaki var við misræmi milli 
teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til 
aðstæðna, umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í 
stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
verkkaupa. Verktaki skal verja alla glugga, gler og útihurðir fyrir skemmdum með því að klæða 
slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur eftir því sem við á.  

Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr viðurkenndu álgluggakerfi, hurðir í gluggaveggjum eru teknar 
með sem hluti gluggans í magnskrá.  

7.3.3.2 Drenmöl

Ofan á undirkerfi á þaki (eggjabakkakerfi) skal leggja grófa núna völusteina með kornastærð 40-
80mm, þykkt á lagi sé ca 100-150tlmm. Völusteinar séu þvegnir og lausir við óhreinindi.
Drenmöl skal leggja um niðurföll skv. verkteikningum.

7.3.3.3 Torfþekja – Lyngmói

Verk þetta tekur til uppsetningar og frágangs á lyngmótorfi ásamt sandlagi undir þökur.
Þykkt og ásigkomulag: Torf skal vera nýskorið (mest 3 daga) 2,5-4,5sm þykkar og vera heilar og 
upprúllaðar. Þær mega ekki hafa staðið í rúllu lengur en 3 daga þegar þær eru lagðar og mega 
ekki hafa liðið vatnsskort eða önnur óæskileg skilyrði.
Framkvæmd: Þökur skal leggja helst snemma á vorin eða seint á haustin. Lyngþökur skal leggja 
á holtasand 8-10cm lag. Verktaki skal vökva þökur alla daga þar til að þær hafa náð að róta sig 
vel í undirlagið.



VERKLÝSINGÁSTJARNAKIRKJA   KAFLI 7 
FRÁGANGUR UTANHÚSS 

FSR SF-140 útg. 2 
Onn hönnun og ráðgjöf ÚTBOÐ NR. 20100 bls. 86 

 

Við uppsetningu álgluggakerfis skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda álkerfis og 
sérhlutateikningum og verklýsingum arkitekta. Verkið skal unnið af reyndum iðnaðarmönnum,
sem hlotið hafa viðurkenningu framleiðenda kerfisins.

Álgluggakerfið skal vera vottað skv. RAL-RG 636/1. Efniseiginleikar álprófílana skulu vera skv.
DIN17165:Al Mg Si 0,5 F22. Álgluggakerfið skal standast slagregnsþéttleikapófun skv. Nordtest 
NT Build 116 eða öðrum sambærilegum staðli.

Glerjun, hurðir, opnanleg fög og ísetning glugga og glerveggja skal standast minnst 1100 Pa 
vind- og slagregnsþrýsting.

Hljóðkröfur: Gluggar skulu uppfylla að lágmarki hljóðkröfur í flokk C samkvæmt ÍST 45.
Allir gluggar skulu hafa hljóðeingrunargildi RW+Ctr 30 dB að lámarki, fullfrágengin með 
þéttingum, nema annað sé tekið fram á teikningum.

Seljandi gluggakerfis skal taka ábyrgð á gæðum glugga og hurða og sýna fram á að allt efni til 
smíði og frágagns, sé upprunavottað efni og uppfylli ISO 9001 gæðastaðal. Kólnunartala fyrir
glugga/þakgluggar, hámarksgildi: 1,4 (W/m²K)
Kólnunartala fyrir hurðir, hámarksgildi: 1,4 (W/m²K)

Teikningar arkitekta sýna í aðalatriðum kennifrágang á gluggum og hurðum, Á teikningum 
glugga sem fara í steypta veggi eða þakglugga eru sýnd MÚRMÁL glugga og hurða. Við
ákvörðun á smíðamáli glugga skal gera ráð fyrir tilmælum framleiðanda um fúgubreiddir sem 
þarf til að ganga frá festingum og þéttingum umhverfis þá. Áður en gluggar og hurðir eru 
pantaðar skal leggja alla uppdrætti framleiðanda; bæði ásýnd og séruppdrætti, fyrir fulltrúa 
verkkaupa til samþykktar. Kostnaður við gerð smíða og framleiðsluteikninga skal innifalinn í 
einingaverðum glugga og útihurða. Verktaki skal taka öll glugga og hurðamál á staðnum sjálfur 
og bera ábyrgð á þeim. Verktaki ber ábyrgð á að málsetningar og framleiðsluteikningar séu 
réttar.

Sé um að ræða samsetta glugga skulu allar festingar við samsetninguna vera
fullfrágengnar. Gaflar og boltar og allar festingar sem þarf til að fullgera þennan verkþátt skulu 
fylgja með gluggunum og hurðum. Yfir göt í körmum, sem eru komin til vegna aðgengis að 
hurða- og gluggafestingum (múrboltum o.þ.h.), skal koma fyrir loki í sama lit og karmar.
Verktaki skal leggja fram tillögur að festingum, efnisgerð þeirra og frágangi glugga og hurða til 
samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa áður en framkvæmd hefst.

Frágangur glugga, hurða við aðliggjandi byggingarhluta skal vera í samræmi við
leiðbeinandi deiliteikningar arkitekta og gluggaframleiðanda. Ef gluggar standa út úr steyptum 
veggjum skal verktaki þétta glugga að ofan og u.þ.b. 100 mm niður með hliðum, með álímdum /
ábræddum dúk, (EPMD dúk eða sambærilegu efni).

Opnanleg fög eru topphengd. Lamir skulu vera ryðfríar rennilamir í fals, með innbyggðri 
mótstöðu. Lamir eru ekki sýnilegar á lokuðum glugga. Öll fög skulu hafa þriggja punkta 
öryggislæsingar, ryðfríar stangarlæsingar. Tvöfalt ryðfrítt slúttjárn skal vera fellt í karm við 
hverja læsingu og skal tekið úr karmi fyrir báðum götum þ.a. hægt er að læsa glugga í 
loftunarstöðu.

7.4.0.1 Búnaður á hurðir og glugga

Skrár: Allar skrár skulu vera nikkelhúðaðar. Allur búnaður í skrám skal vera úr málmi.
Verktaki skal tryggja að búnaður sem hann hyggst leggja til falli að 7 pinna lyklakerfi og komist 
fyrir í álhurðarspjaldi.
Hurðarbúnaður allra hurða skal vera úr ryðfríu burstuðu 316L stáli.
Neyðarútgangsslár: Allar slár skulu vera samkvæmt EN 1125 fyrir neyðarslár. Ef um rílaða 
opnun er að ræða skulu rílar vera innbyggðir í hurðarfleka.
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7.4.1 ÁLGLUGGAKERFI 

Sjá teikningar (31)4.01 – (31)4.07 og (31)5.01 – (31)5.02 

(Glugganúmer: GV01-GV03 og GV06-GV09) 

 

Um er að ræða add-on álgluggakerfi með hurðum sem fest er á stálburðavirki. Glerjaðir og 
festir í útvegg með öllum þéttingum og áfellum. Þar sem hurðir koma í gluggaveggi eru þær 
magnteknar sem hluti af glugganum í magnskrá. 

Áður en gluggakerfi er pantað skal leggja alla uppdrætti framleiðanda, bæði ásýnd og 
séruppdrætti, fyrir fulltrúa verkkaupa til samþykktar. Arkitekt skal samþykkja hurðakerfi 
framleiðanda.  

Innifalið í tilboði skal fylgja allur hurðabúnaður fyrir fulla virkni. Bjóðandi skal leggja fram 
tækniblöð fyrir hurðir og allan búnað sem innifalin er í tilboði.  

Samsetning á körmum og hurðum skal vanda í hvívetna. Meðan á byggingaframkvæmdum 
stendur skal verja útihurðir fyrir hvers konar skemmdum, hnjaski og óhreinindum. 

Opnanleg fög skulu vera í samræmi við almenna lýsingu hér að ofan.  

Lamir: Hurðarlamir hurða skulu vera úr ryðfríu stáli, 3 stk. á hverja hurð að lámarki, og fleiri ef 
þarf vegna þyngd hverrar hurðar.
Þéttilistar: Á allar hurðir komi þéttilistar, heilir allan hringinn.
Hurðarlokur: Gerð skal miðuð við þyngd og stærð á hurðarfleka, allar hurðarlokur skulu vera 
með sleða útfærslu.

7.4.0.2 Gler

Verktaki leggur til og setur gler í glugga, opnanleg fög og útihurðir. Allt gler skal vera þrefalt 
einangrunargler úr fyrsta flokks rúðugleri, samlímt og með rakaeyði.

Þar sem öryggisgler er tilgreint á teikningum skal vera hert samlímt öryggisgler.

Brunagler E30 skal vera þar sem það er tekið fram á gluggateikningum.

Allt gler skal vera með sólstoppi Energy N, eða sambærilegt, þar sem lámarksgildi LT er 78% og 
hámarksgildi UV er 21% sem dæmi.

Rúðuþykkt skal miðast við vindálagskröfur frá verkfræðingum hússins. Um styrkleika og svignun 
skal fara eftir leiðbeiningablaði Rb (31) 104 og (31) 105.

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim.

Glerföls skulu vera hrein og þurr þegar glerjun hefst. Glerjaðrar sem koma að þéttilistum skulu 
stroknir með hreinsiefni samþykktu af glerframleiðanda.

Verktaki skal frá upphafi verja glugga, hurðir, karma og gler gegn skemmdum með því að klæða 
af þá staði sem hættast er við hnjaski með álímdum masonítplötum.

Gluggar og hurðir skulu vera full glerjaðir og skal allur kostnaður vegna glers og glerjunar 
innifalið í einingarverði glugga og hurða. Þess skal sérstaklega gætt við val á glergerðum að þær 
standist kröfur Rb blaða.

Litur glers og speglun skal vera eins í allri byggingunni. Verktaki skal skila inn prufu af gleri ca 
200x300mm til samþykktar hjá verkkaupa.
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Efnislýsing 

Útlit:Litur á glugga og hurðum skal vera brons og skal leggja fram litaprufur fyrir verkkaupa til 
samþykktar. Breidd álprófíla skal vera 60 mm. Lóðréttir smellulistar sem ramma inn gluggann 
skulu vera 95 mm á dýpt nema annað sé tekið fram á teikningum, láréttir póstar skulu vera 
grynnri, 20 mm, og allir af sömu stærð. 

Framleiðandi: Kerfi skulu vera frá viðurkenndum gluggaframleiðanda. Nánar er getið til um 
kerfið í kafla 10.1 Leiðbeinandi tegundaskrá. Festingar við karma og gólf skulu vera samkvæmt 
fyrirmælum framleiðanda.  

Einangrun: Allir karmar og hurðaflekar skulu hafa slitna kuldabrú. 

Einangrunargildi :  U-gildi hurða = 1,4 W/m2 K 

    U-gildi glugga = 1,4 W/m2 K eða lægra 

Skynjarar: Taka skal úr hurðarkörmum fyrir opnunarskynjurum þar sem við á, skv teikningum 
rafmagnshönnuða.  

Vindálagsþol: Hurðir og gluggar skulu þola vindálag samkvæmt uppgefnum kröfum. Fara skal 
fram á skriflega staðfestingu á þessari kröfu frá framleiðanda, þar sem fram komi forsendur 
útreikninga og reikniaðferðir, auk afritum af þeim gögnum sem kann að vera vísað til s.s. 
rannsókna og staðla. 

Ísetning: Álgluggakerfin eru sett í eftir á. Þær skulu festar samkvæmt fyrirsögn framleiðanda á 
stálburðakerfi og skulu allar festingar sem til þarf vera innifaldar í þessum verklið.   

Málun: Karmar og hurðir skulu vera fulllakkaðar á öllum hliðum með PVF2 lakkhúð. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.1 GV01  

Sjá teikningar (31)4.01, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV01, með einfaldri álhurð. Kerfið er add-on kerfi fest á stálburðavirki. Allt gólfsítt 
gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler. 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  
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Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.2 GV02  

Sjá teikningar (31)4.02, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV02, með tvöfaldri álhurð, einföldum álhurðum og opnanlegum fögum, Kerfið er 
add-on kerfi fest á stálburðavirki. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera 
sólstoppeinangrunargler. 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.3 GV03  

Sjá teikningar (31)4.03, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV03, með tvöfaldri álhurð. Kerfið er add-on kerfi fest á stálburðavirki. Allt gólfsítt 
gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler. 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  
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Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.4 GV06 

Sjá teikningar (31)4.04, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV06, með opnanlegum fögum. Kerfið er add-on kerfi fest á stálburðavirki. Allt 
gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.5 GV07  

Sjá teikningar (31)4.05, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV07, með einfaldri álhurð og opnanlegum fögum. Kerfið er add-on kerfi fest á 
stálburðavirki. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 
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umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.6 GV08  

Sjá teikningar (31)4.06, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV08, með einföldum álhurðum og opnanlegum fögum. Kerfið er add-on kerfi fest 
á stálburðavirki. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera 
sólstoppeinangrunargler 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  

 

7.4.1.7 GV09  

Sjá teikningar (31)4.07, (31)5.01 og (31)5.02 

 

Álgluggakerfi GV09, með einfaldri álhurð og opnanlegum fögum. Kerfið er add-on kerfi fest á 
stálburðavirki. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera sólstoppeinangrunargler 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða.  
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7.4.2 GLUGGAR Í STEYPTA VEGGI 

Sjá teikningar (31)4.04 og (31)4.08 (Glugganúmer: G01, GV04 og GV05) 

 

Verktaki skal leggja til og koma fyrir álgluggum og hurðum samanber lýsingu í almennum kafla 
hér að framan og samkvæmt teikningum. 

Gluggar og hurðir skulu vera úr áli. Ál gluggaprófílar skulu vera loftræstir og sjálf-drenandi.  

Litur glugga skal vera brons, í samræmi við álgluggakerfi hússins og skal verktali leggja fram 
litaprufur fyrir verkkaupa til samþykktar.  

Álgluggar skulu koma með áföstum állistum (til dæmis „Y“ eða „F-lista“) frá viðurkenndum 
framleiðanda allan hringinn fyrir frágang á áláfellum og vatnsb rettum, nota má annan 
sambærilegan frágang sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir, frágangur þessi skal vera hluti 
af einingaverði glugga. 

Allir álkarmar og hurðaspjöld skulu hafa slitna kuldabrú.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 
fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 
vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 
umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 
aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.4.2.1 GV04 

Sjá teikningar (31)4.04 og (31)5.03 

 

Álgluggi GV04 í steyptum vegg. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera 
sólstoppeinangrunargler. 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 
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umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.4.2.2 GV05 

Sjá teikningar (31)4.04 og (31)5.03 

 

Álgluggi GV05 í steyptum vegg með álhurð. Allt gólfsítt gler skal vera öryggisgler. Allt gler skal 
vera sólstoppeinangrunargler. 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 

vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 

umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 

aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.4.2.3 G01 

Sjá teikningar (31)4.08  

 

Álgluggi G01 í steyptum vegg.  

Gler skal vera sólstoppeinangrunargler. 

• Sólfaktor 35 (SF)% 

• Birtuflæði 70 (LT)% 

• Speglun 10(LR)% 

Nánari efnislýsing og framkvæmd skv. almennum kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 
fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 
vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 
umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 
aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 
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7.4.3 ÞAKGLUGGI 

Sjá teikningu (31)4.08 (Glugganúmer: ÞG01) 

 

Hallandi þakgluggi á steyptu þaki safnaðarheimilis. Gluggi er gerður úr lökkuðu áli og skal vera 
samsettur og uppsettur með öllum þeim festingum, þéttingum og öðru sem þarf til 
fullnaðarfrágangs verksins. Allir þéttilistar sem tilheyra álglugga skal vera gæðavottaðir af 
framleiðanda gluggakerfis.Ganga skal frá þéttilistum samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda 
gluggans. Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). Gler og glerísetning er innifalið í þessum lið.  

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 
fram kemur í lýsingu þessa liðar, þ.e. efni, vinna, vélar og flutningur. Einnig nauðsynlegir 
vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun 
umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, 
aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.4.4 STÁLHURÐIR 

Sjá teikningu (31)4.08 (Hurðanúmer: ÚH01 og ÚH02) 

 

Um er að ræða stálhurðir. Hurðirnar skulu vera frá viðurkenndum hurðaframleiðanda. 

Uppdrættir: Áður en hurðir eru pantaðar skal leggja alla uppdrætti framleiðanda; bæði ásýnd 
og séruppdrætti, fyrir fulltrúa verkkaupa til samþykktar. Arkitekt skal samþykkja 
hurðakerfi/framleiðanda.  

Innifalið í tilboði skal fylgja allur hurðabúnaður fyrir fulla virkni hurðarinnar. Bjóðandi skal leggja 
fram tækniblöð fyrir hurðir og allan búnað sem innifalin er í tilboði.  

Samsetning á körmum og hurðum skal vanda í hvívetna. Meðan á byggingaframkvæmdum 
stendur skal verja útihurðir fyrir hvers konar skemmdum, hnjaski og óhreinindum. 

Teikningar arkitekta sýna í aðalatriðum kennifrágang á hurðum, ásamt stífu máli gats þeirra og 
gerð hurða. Framleiðandi skal leggja fram sérteikningar af körmum og frágangi við þá, þar sem 
búið er að taka tillit til nauðsynlegra frávika frá stífu máli. 

Brunahurð EI30-CS skal koma þar sem það er tekið fram á teikningu. 

Efnislýsing 

Framleiðandi: Útihurðir skulu vera frá viðurkenndum hurðarframleiðanda. Festingar við karma 
og gólf skulu vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Hurðablað skal vera með vör allan 
hringinn sem fellur yfir karm á úthlið.  

Einangrun: Allir karmar og hurðaflekar skulu hafa slitna kuldabrú. 

Einangrunargildi: U-gildi = 1,4 W/m2 K eða lægra 
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Vindálagsþol: Útihurðirnar skulu þola vindálag samkvæmt uppgefnum kröfum. Fara skal fram á 
skriflega staðfestingu á þessari kröfu frá hurðarframleiðanda, þar sem fram komi forsendur 
útreikninga og reikniaðferðir, auk afritum af þeim gögnum sem kann að vera vísað til s.s. 
rannsókna og staðla. 

Ísetning: Hurðirnar eru settar í eftir á. Þær skulu festar samkvæmt fyrirsögn framleiðanda. 

Málun:Hurðir skulu vera fulllakkaðar á báðum hliðum með PVF2 lakkhúð 
Litur hurða skal vera grár, RAL 7016. 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.5 MÁLMSMÍÐI 

7.5.0 ALMENNT 

Um er að ræða smíði á handlista við útitröppur. 

Smíðaefni skal uppfylla gildandi staðla um styrk og gæði smíðastáls. 
Allt smíðaefni skal vera nákvæmlega skorið og brúnir fasaðar fyrir suðu. Efni skal hreinsað af 
ryði og óhreinindum, s em rýrt geta suðugæði. 

Stúfsuður skulu slípast slétt við yfirborð efnisins, kverksuður skulu sléttaðar. Reikna skal með að 
allt efni sé heilsoðið. 

Efni skal vera ástimplað og framleiðandavottorð skulu lögð fram. Vottorð tilgreini m.a. flotmörk 
og brotmörk efnis ásamt höggþoli. Val á suðuvír skal miðast við að suða hafi hið minnsta sama 
styrk og grunnefni. Við valið skal haft samráð við eftirlitsmann verkkaupa. 

Öll suðuvinna skal vera vönduð og unnin af fagmönnum. Verktaki skal áður en vinna hefst 
framvísa vottorði um hæfni suðumanna til þeirrar suðuvinnu sem krafist er. Fyrir 
uppsetningu stiga og handriða skal allri smíðavinnu vera lokið s.s. borun fyrir öllum boltum, 
suðuvinnu og heitsinkhúðun allra flata stálsins. Gæta skal þess við suður að  þær teygi á 
málminum til að fyrirbyggja formbreytingar við heitsinkhúðun (t.d. nægilegt bil á milli einstakra 
hluta og mismunandi efnisþykkta). 

Alla hluta skal heitzinkhúða eftir smíði, á eftirfarandi hátt: 

Ójöfnur og suður slípaðar. Fita og óhreinindi þrifið af járni með alkýðþynni. 

Heitzinkhúð. Allri suðuvinnu og götun skal vera lokið áður en heizinkhúðun á sér stað. Þessi göt 
skulu snúa niður, þar sem því verður við komið. Heitzinkhúðin skal vera slétt og gallalaus. 

Gæðakröfur heitzinkhúðunar: 

Gerð:  Heitzinkhúðun m/ídýfuhúðun Z 275 (í samræmi við Evrópustaðal EN 10147) 
Magn: 275 g/m2  

Þykkt: Minnst 200∝m á öllum hliðum og köntum. 

Heitzinkhúðun stálsins skal innifalin í verði málmsmíði. 

Verktaki ber ábyrgð á öllum málsetningum og ísetningum á handlistum. 



VERKLÝSINGÁSTJARNAKIRKJA   KAFLI 7 
FRÁGANGUR UTANHÚSS 

FSR SF-140 útg. 2 
Onn hönnun og ráðgjöf ÚTBOÐ NR. 20100 bls. 96 

Uppgjör allra magntalna í verkinu miðast við hönnunarmál nema ef annað er ákveðið og 
samþykkt af fulltrúa verkkaupa. 

Verktaki skal í tilboði sínu reikna með því umframefni og afskurði, sem reyndur verktaki getur 
búist við á grundvelli upplýsinga í verkgögnum og með skoðun aðstæðna á vinnusvæðinu og 
hafa þann kostnað innifalinn í einingaverðum sínum. Hvorki er tekið tillit til rýrnunar né 
afskurðum í magntölum. 

Ekki greiðist samkvæmt þessum liðum fyrir nauðsynlegar festingar vegna ísetningar. Greiðsla 
fyrir það skal innifalin í viðkomandi einingaverðum fyrir viðkomandi verkþátt. 

Kostnaður við gerð smíða- og framleiðsluteikninga og annað sem verktaki leggur til skal 
innifalinn í viðkomandi einingaverðum.  

Ekki greiðist sérstaklega fyrir nein tæki, kranahífingar, þéttingar, festingar, frágang, að innan 
sem utan, á hæðarskilum, eða öðru efni og eða vinnu sem þarf til að ljúka verkþættinum. 

 

7.5.1 HANDLISTI VIÐ ÚTITRÖPPUR 

Sjá teikningu (31)4.08 

Verktaki leggur til og kemur fyrir handlista á stoðvegg við útitröppur skv. teikningu. Allir hlutar 
handlistans eru úr stáli.  

Slípa skal allar suður og fjarlægja alla klepra og slípa járnfleti þannig að heill og ógallaður flötur 
náist. Hanlisti er boltaður við steyptan vegg. Allir boltar og rær skulu vera úr heitzinkhúðuðu 
stáli. Boltafestingar skulu bornar undir verkfræðing hússins.  

Fyrir uppsetningu, skal vera lokið við að bora fyrir öllum boltum og heitzinkhúða alla fleti 
stálsins sbr. Almennan kafla hér að ofan.  

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er lengdarmetrar (lm). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

7.6 ÞAKLAGNIR 

7.6.0 ALMENNT 

Verktaki leggur til og kemur fyrir þakniðurföllum í samræmi við teikningar arkitekta og 
lagnahönnuða.  Niðurföll skulu framleidd sem þakniðurföll og skal uppbygging vera í samræmi 
við teikningar, eða önnur sambærileg útfærsla sem samþykkt er af verkkaupa. 

 

 7.6.1 ÞAKNIÐURFALL - 70MM

Niðurfall á þaki safnaðarheimilis, DN70 úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa og skal það 
soðið við þakpappa á þakfrágangi. Niðurfallið skal hafa gataða upphækkun sem nær a.m.k. 5 cm 
upp fyrir frágengið yfirborð á þaki og vera með áskrúfuðu loki úr 2 mm ryðfríu stáli. 



VERKLÝSINGÁSTJARNAKIRKJA   KAFLI 7 
FRÁGANGUR UTANHÚSS 

FSR SF-140 útg. 2 
Onn hönnun og ráðgjöf ÚTBOÐ NR. 20100 bls. 97 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

 

 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er stykki (stk). 

Einingarverð skulu innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og 

fram kemur í lýsingu þessa liðar 

 

 

 

7.6.2 ÞAKNIÐURFALL - 100MM

Niðurfall á þaki kirkju, DN100 úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa og skal það soðið við 
þakpappa á þakfrágangi. Niðurfallið skal hafa gataða upphækkun sem nær a.m.k. 5 cm upp fyrir 
frágengið yfirborð á þaki og vera með áskrúfuðu loki úr 2 mm ryðfríu stáli. 
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10 LEIÐBEINANDI TEGUNDASKRÁ 

10.0 INNGANGUR 

Þessi tegundaskrá tilgreinir tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hönnuðir hafa haft til 
hliðsjónar við hönnun verkefnisins og er ætlað að auðvelda bjóðendum að gera sér grein fyrir 
markmiðum hönnuða. Um tegundaheiti, sem vísað er til, gildir að þau eru aðeins dæmi til 
viðmiðunar og heimilt er að bjóða viðkomandi tegund "eða sambærilegt" ef uppfylltar eru 
kröfur verklýsingarinnar. Með þessu er alls ekki verið að skuldbinda bjóðendur til að nota það 
sem tilgreint er. Í þessu sambandi er vísað til laga um opinber innkaup frá 31. maí 2001 nr. 94, 
grein 24, þar sem segir m.a: 

Í útboðsgögnum skal vöru, þjónustu eða verki lýst eins nákvæmlega og kostur er með 
tækniforskriftum. Ekki má vísa til vörumerkja, einkaleyfa, gerða eða sérstaks uppruna eða 
framleiðslu án þess að efni samningsins réttlæti slíka tilvísun. Ef engin leið er til þess að lýsa efni 
samnings með tækniforskriftum, sem eru nógu nákvæmar eða skilmerkilegar fyrir kaupanda og 
bjóðendur, er þó heimilt að vísa til slíkra atriða, enda fylgi slíkri tilvitnun orðalagið "eða 
jafngildur" eða sambærilegt orðalag. 

Varðandi tegundaskrá verktaka vísast til útboðs- og samningsskilmála, greinar 0.8.5 Sýnishorn 
og prófanir.  

 

10.1 LEIÐBEINANDI TEGUNDASKRÁ 

 

Byggingarhluti Gerð / efni Tegund 

7.2.6 Timburklæðning undir þakskyggni 

7.3.3 Frágangur á heitu þaki 

7.4.1 Álgluggakerfi 

7.4.2 Gluggar í steyptan vegg 

Loftaklæðning á kerfisloft.  

Drenkerfi undir farg 

Gluggakerfi úr áli 

Álgluggar og hurðir 

Sculptform 

Nophadrain 

Schuco 

Schuco 

 

 

 

 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA 5.356.250

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 226.954.589

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 232.310.839

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Ástjarnakirkja

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  20100

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

Reykjavík, 24.11.2020

snaedisth@gmail.com

Snædís Þráinsdóttir 200885-2609

Grundarás 16

8688836

Rúnar Örn Ólafsson

snt
Snædís Þráinsdóttir



Ástjarnakirkja
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur 1 heild 2.400.000 2.400.000
1.1.2 Girðing 313 lm 6.250 1.956.250
1.1.3 Öryggisráðstafanir 1 heild 1.000.000 1.000.000
1.1.4 Frágangur í verklok 1 heild 1.200.000

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 5.356.250

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 5.356.250



Ástjarnakirkja
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk
7.1.1 Vírhögg, holufylling og vatnsþétting (sökklar) 200 m² 1.383 276.600
7.1.2 Sökkuleinangrun 395 m² 5.872 2.319.440
7.1.3 Múrhúðun á einangrun 230 m² 5.878 1.351.940
7.1.4 Takkadúkur 395 m² 2.912 1.150.240
7.1.5 Sandblástur staðseyptrar veðurkápu 345 m² 5.426 1.871.970

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 3.947.980

7.2 Frágangur útveggja
7.2.1 Einangrun útveggja 1.155 m² 8.622 9.958.410
7.2.2 Einangrun undir þakskyggni 357 m² 7.194 2.568.258
7.2.3 Undirkerfi klæðningar 810 m² 14.099 11.420.190
7.2.4 Viroc plötur undir læsta klæðningu 810 m² 21.234 17.199.540
7.2.5 Læst kopar klæðning 810 m² 37.782 30.603.420
7.2.6 Timburklæðning undir þakskyggni 357 m² 10.086 3.600.702
7.2.7 Þakkantur kirkju

7.2.7.1 Kantfrágangur 365 lm 12.355 4.509.575
7.2.7.2 Áfellur á þakkant, læst koparklæðning 365 lm 18.400 6.716.000

7.2.8 Þakkantur safnaðarheimili
7.2.8.1 Kantfrágangur 310 m² 8.122 2.517.820
7.2.8.2 Áfellur á þakkant 310 lm 152.770 47.358.700

7.2.9 Áfellur kringum glugga og hurðir 375 lm 8.178 3.066.750
Kafli 7.2 Frágangur útveggja samtals: 136.452.615

7.3 Þakfrágangur
7.3.1 Þakpappi á steypta þakplötu 1.027 m² 12.239 12.569.453
7.3.2 Þakpappi á léttþakseiningar 662 m² 15.972 10.573.464
7.3.3 Þakeinangrun á steypta þakplötu 1.011 m² 2.933 2.965.263
7.3.4 Frágangur á grænu þaki

7.3.4.1 Grænt drenkerfi 1.675 m² 3.993 6.688.275
7.3.4.2 Drenmöl um niðurföll 18,00 m3 1.624 29.232
7.3.4.3 Torfþekja - Lyngmói 1.675 m² 3.765 6.306.375

Kafli 7.3 Þakfrágangur samtals: 39.132.062

7.4 Gluggar, útihurðir og gler
7.4.1 Álgluggakerfi (Add-on) á stálburðavirki

7.4.1.1 GV01 1 stk 5.100.000 5.100.000
7.4.1.2 GV02 1 stk 8.900.000 8.900.000
7.4.1.3 GV03 1 stk 8.400.000 8.400.000
7.4.1.4 GV06 1 stk 1.800.000 1.800.000
7.4.1.5 GV07 1 stk 6.000.000 6.000.000
7.4.1.6 GV08 1 stk 6.200.000 6.200.000
7.4.1.7 GV09 1 stk 5.100.000 5.100.000

7.4.2 Gluggar í steypta veggi
7.4.2.1 GV04 1 stk 1.200.000 1.200.000
7.4.2.2 GV05 1 stk 1.400.000 1.400.000
7.4.2.3 G01 1 stk 723.000 723.000

7.4.3 Þakgluggi 1 stk 320.000 320.000
7.4.4 Stálhurðir 3 stk 430.000 1.290.000

Kafli 7.4 Gluggar, útihurðir og gler samtals: 46.433.000

7.5 Málmsmíði
7.5.1 Handlisti við útitröppur 10,5 lm 94.184 988.932

Kafli 7.5 Málmsmíði samtals: 988.932

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 226.954.589
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Byggingarreglugerð 2012 - 4.1 kafli 
Hönnuðir 

 
Gr. 4.1.1 

Ábyrgð og hlutverk hönnuða. 
Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um mannvirki, skulu gera aðal- og séruppdrætti 
hver á sínu sviði. 
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega unnin og mannvirkið 
standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um mannvirki og reglugerðum settum samkvæmt þeim 
enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum 
starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína. 
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við aðaluppdrætti og skal hann árita á 
uppdrætti sína síðustu dagsetningu og útgáfu þeirra aðaluppdrátta sem hann hefur samræmt sína hönnun við. 
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar sem leggur uppdrætti fyrir 
leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði laga um mannvirki og reglugerðar um 
starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra. 
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa staðfestingu þess er tryggingu 
veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. 
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að leggja uppdrætti fyrir 
leyfisveitanda. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VERKSAMNINGUR Á MILLI VERKKAUPA OG 
HÖNNUÐAR 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 
 
 
 Verkkaupi:    Háskólinn í Reykjavík                                                     kt. 510105-4190 
 
 
 Verktaki, hönnuður:      ONN hönnun og ráðgjöf                                 kt. 090120-1230 
 
 

1. grein 
 
Verktaki tekur að sér að vera hönnuður  á verkinu: Ástjarnarsókn, safnaðarheimili og kirkja 
 
Hönnuður sér um að teikna aðaluppdrætti og fylla út byggingaleyfisumsókn. Einnig mun hann sjá um útboðsgögn   
 
fyrir verkið sem innihalda verkteikningar, verk- og kostnaðaráætlun, tilboðsskrá og magnskrá.  
 
 
 
Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við óskir 
verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög 
nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með síðari breytingum.  Sjá t.d. gr 4.1.1 úr byggingarreglugerð 
ársins 2012 hér að neðan.   

 
2. grein 

 
Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við gæðahandbók 
sem hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á 
samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það.  

 
3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 
 
 Kr:  14.000.000.- 
 



                                                                                                                                                             

  

 Segi og skrifa:  Fjórtánmilljónir 
 

4. grein 
 
Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  148,0  stig. 
 
Verkið skal verðbætast þannig: Engar verðbætur 
 

5. grein 
 
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá eftir hönnun aðaluppdrátta sem heild með því að greiða inn á 
bankareikning verktaka nr: 1234-26-12345 í Íslandsbanka eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga 
verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, 
auk lengingar á verktíma sem drætti nemur. 
Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að þeir byggist 
á réttum forsendum. 
 

6. grein 
 
Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og 
allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu 
verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram. 
 

7. grein 
 
Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann efni skyldur sínar 
samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar. Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim 
fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin 
er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum verktaka. 
 

8. grein 
 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem hann kann að 
taka á sig á verktímanum.    

 
9. grein 

 
Verki á að vera lokið eigi síðar en:     7. Desember 2020   að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af 
samningsupphæðinni á dag fyrir hvern almannaksdag sem verklok dragast fram yfir þann dag. 

 
10. grein 

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

11. grein 
 
Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir: 
 
Héraðsdómi Reykjavíkur 
 
 
 
Undirskriftir:       Reykjavík,   20.08.2020 

Staður og dagsetning 
 
 
                                                                                      ONN ehf 
Undirskrift verkkaupa        Undirskrift verktaka 
 
Vitundarvottar: 
 
Martha Sigurðardóttir                                       kt: 110591-2639 
 
Kristín Eva Harðardóttir                                   kt:  290176-2989 
 
 



1  BF 

Heildaráætlun    Haustannar 2020

26.11.2020
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Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst

1.Staðarlota val á lokaverkefni í samvinnu við leiðb.

Frumhönnun(outline) ca 2 vikur

Rauntími

Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur

Rauntími

2.Staðarlota 

Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur

Rauntími

3. staðarlota 

Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur

Rauntími

4. staðarlota - uppgírun fyrir lokahlutann

Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur

Rauntími

Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika

Rauntími

Skil á verkefni

5. Staðarlota - próf - lok annar 

Vika 38 Vika 49 Vika 50 Vika 51Vika 40 Vika 41 Vika 42 Vika 43 Vika 44 Vika 46Vika 45 Vika 47 Vika 48Vika 39Vika 34 Vika 35 Vika 36

30.nóv.-6.des 7.-13. des21.-27. sept 28. sept -4.okt 5.-11. okt 12.-18. okt 19.-25. okt17.-23. ágúst 24.-30. ágúst 31.ág-6.sept 7.-13.sept 14.-20. sept

Vika 37

14.-20. des26.okt-1. nóv 2.-8.nóv 9.-15.nóv 16.-22. nóv 23.-29. nóv



Sundurliðun (Vinna, efni, annað)
 

Samtals (Yfirlit)

Verk: LOK 1010 Snædís
Dagsetning: 20.10.2020 Fært af: Snædís Þráinsdóttir

Liður Vinna Efni Annað Alls
ALMENNT 163.105.228 kr. 108.761.079 kr. 0 kr. 271.866.307 kr.
JARÐVINNA 5.587.971 kr. 8.065.513 kr. 9.136.226 kr. 22.789.710 kr.
BURÐARVIRKI 70.237.746 kr. 99.689.679 kr. 2.713.114 kr. 172.640.539 kr.
LAGNIR 9.317.782 kr. 17.440.374 kr. 10.362 kr. 26.768.518 kr.
RAFORKUVIRKI 9.750.256 kr. 4.173.066 kr. 0 kr. 13.923.322 kr.
FRÁGANGUR
INNANHÚSS

65.430.668 kr. 63.346.614 kr. 0 kr. 128.777.283 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS 50.180.239 kr. 60.538.595 kr. 599.691 kr. 111.318.525 kr.
FRÁGANGUR LÓÐA OG
UMHVERFIS

2.813.654 kr. 4.793.196 kr. 5.718.244 kr. 13.325.094 kr.

Samtals: 376.423.544 kr. 366.808.116 kr. 18.177.637 kr. 761.409.297 kr.

Bókanir/Skýringar: Frumáætlun á byrjunarstigi hönnunar.
Óvissa og ófyrirséð er 20%

Staður og dagsetning:  Reykjavík, 20.10.2020

Nafn:  Snædís Þráinsdóttir

Heimilisfang:  Grundarás 16 Sími:  868-8836

Undirskrift:

FRUM-KOSTNAÐARÁÆTLUN

Ástjarnakirkja - Safnaðarheimili og
  kirkja_FRUMÁÆTLUN

snt
Snædís Þráinsdóttir



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Sundurliðun (Vinna, efni, annað)
 

Samtals (Yfirlit)

Ástjarnakirkja - Safnaðarheimili og kirkja

Verk: LOK 1010 Snædís
Dagsetning: 24.11.2020 Fært af: Snædís Þráinsdóttir

Liður Vinna Efni Annað Alls
ALMENNT 122.211.006 kr. 75.963.963 kr. 0 kr. 198.174.969 kr.
JARÐVINNA 5.587.971 kr. 8.065.513 kr. 9.136.226 kr. 22.789.710 kr.
BURÐARVIRKI 122.503.258 kr. 118.628.681 kr. 3.172.205 kr. 244.304.145 kr.
LAGNIR 9.317.782 kr. 17.440.374 kr. 10.362 kr. 26.768.518 kr.
RAFORKUVIRKI 9.750.256 kr. 4.173.066 kr. 0 kr. 13.923.322 kr.
FRÁGANGUR
INNANHÚSS

68.366.588 kr. 73.958.477 kr. 0 kr. 142.325.065 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS 68.196.571 kr. 125.048.049 kr. 432.501 kr. 193.677.120 kr.
FRÁGANGUR LÓÐA OG
UMHVERFIS

1.194.254 kr. 1.115.996 kr. 5.227.644 kr. 7.537.894 kr.

Samtals: 407.127.686 kr. 424.394.119 kr. 17.978.938 kr. 849.500.743 kr.

Bókanir/Skýringar: Áætlun á lokastigi verkteikninga.
Óvissa og ófyrirséð 10%

Staður og dagsetning:  Reykjavík, 24.11.2020

Nafn:  Snædís Þráinsdóttir

Heimilisfang:  Grundarás 16 Sími:  868-8836

Undirskrift:

snt
Snædís Þráinsdóttir



Sundurliðun

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð
vinna

Ein.verð efni Ein.verð
annað

Alls

ALMENNT
00.01.00.00 GATNAGERÐARGJÖLD
00.01.02.38 Gatnaggj. atvinnuhúsnæðis 1546 m2 0 kr. 23.036 kr. 0 kr. 35.613.656 kr.

Samtals GATNAGERÐARGJÖLD: 0 kr. 35.613.656 kr. 0 kr. 35.613.656 kr.

00.02.00.00 HÖNNUN OG TEIKNINGAR
00.02.02.18 Hönnun skóla, leikskóla o.þ.h., heild 8000 m3 9.930 kr. 0 kr. 0 kr. 79.440.000 kr.
00.02.04.17 Eignask.yfirl. fyrir atvinnuh. nýb. 8503 m3 121 kr. 0 kr. 0 kr. 1.028.863 kr.

Samtals HÖNNUN OG TEIKNINGAR: 80.468.863 kr. 0 kr. 0 kr. 80.468.863 kr.

00.04.00.00 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
00.04.10.03 Byggingarstjórn, stór verk (1,00%) 864,21 m2 4.613 kr. 0 kr. 0 kr. 3.986.600 kr.

Samtals BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT: 3.986.601 kr. 0 kr. 0 kr. 3.986.601 kr.

00.05.00.00 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
00.05.02.21 Aðstaða og rekst. aðst, meðalverk, 1,7% 1546 m2 4.776 kr. 2.207 kr. 0 kr. 10.795.718 kr.
00.05.05.21 Ófyrirséð, meðal verk (10%) 1546 m2 17.328 kr. 22.802 kr. 0 kr. 62.040.980 kr.

Samtals AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ: 34.172.784 kr. 38.663.914 kr. 0 kr. 72.836.698 kr.

00.06.00.00 VERKPALLAR OG KRANAR
00.06.16.03 Verkpallar á tveimur pöllum 159,24 m 9.534 kr. 5.893 kr. 0 kr. 2.456.595 kr.
00.06.30.30 Byggingakrani f/3 h. hús, upps.og nið.t. 1 stk 682.440 kr. 0 kr. 0 kr. 682.440 kr.

Samtals VERKPALLAR OG KRANAR: 2.200.634 kr. 938.401 kr. 0 kr. 3.139.035 kr.

00.07.00.00 FÖRGUN OG GÁMALEIGA
00.07.20.47 Gámal. á 20 feta, 6x2,3 m, langtl. á mán 12 stk 0 kr. 52.799 kr. 0 kr. 633.588 kr.

Samtals FÖRGUN OG GÁMALEIGA: 0 kr. 633.588 kr. 0 kr. 633.588 kr.

00.08.00.00 ÞRIF
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00.08.10.07 Þrif á húsnæði, meðal óhreint 1546 m2 894 kr. 74 kr. 0 kr. 1.496.528 kr.

Samtals ÞRIF: 1.382.124 kr. 114.404 kr. 0 kr. 1.496.528 kr.

Samtals ALMENNT: 122.211.006 kr. 75.963.963 kr. 0 kr. 198.174.969 kr.

JARÐVINNA
01.01.00.00 GRÖFTUR
01.01.02.12 Gröftur og brottflutningur, meðalverk 2241,7 m3 306 kr. 0 kr. 1.480 kr. 4.003.676 kr.

Samtals GRÖFTUR: 685.960 kr. 0 kr. 3.317.716 kr. 4.003.676 kr.

01.03.00.00 FYLLINGAR
01.03.02.02 Fylling m/efnisflutn., grús, meðalverk. 479,26 m3 454 kr. 1.558 kr. 1.445 kr. 1.656.801 kr.
01.03.02.22 Fylling með efnisfl. og þj., meðalverk 1777,9 m3 945 kr. 1.558 kr. 2.215 kr. 8.388.132 kr.
01.03.03.05 Grafa f/lögn, sanda fylla og þjappa 324,66 m 3.471 kr. 1.607 kr. 3.659 kr. 2.836.554 kr.

Samtals FYLLINGAR: 3.024.594 kr. 4.038.384 kr. 5.818.510 kr. 12.881.488 kr.

01.04.00.00 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
01.04.02.17 Einangr. u/botnpl. 100 mm pl. 24 kg/m3 1592,38 m2 1.179 kr. 2.529 kr. 0 kr. 5.904.545 kr.

Samtals EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU: 1.877.416 kr. 4.027.129 kr. 0 kr. 5.904.545 kr.

Samtals JARÐVINNA: 5.587.971 kr. 8.065.513 kr. 9.136.226 kr. 22.789.710 kr.

BURÐARVIRKI
02.01.00.00 STEYPUMÓT
02.01.02.03 Mót, sökklar, slétt mót (einf. byrði) 900 m2 8.305 kr. 2.991 kr. 0 kr. 10.166.400 kr.
02.01.03.03 Mót, veggir, slétt/hefl kl.(einf.byrði) 3800 m2 8.305 kr. 2.990 kr. 0 kr. 42.921.000 kr.
02.01.03.70 Mótarif og hreinsun móta, veggir, 15% 0,15 53.086.500 kr. 0 kr. 0 kr. 7.962.975 kr.
02.01.05.03 Mót, u/plötu, hallandi, venjul. lofthæð 940 m2 12.197 kr. 2.520 kr. 0 kr. 13.833.980 kr.
02.01.05.56 Mót fyrir stigum 15 m2 15.120 kr. 3.024 kr. 0 kr. 272.160 kr.
02.01.05.70 Mótarif og hreinsun móta, plötur, 30% 0,3 0 14.000.000 kr. 0 kr. 0 kr. 4.200.000 kr.
02.01.53.01 Takkadúkur 450 m2 749 kr. 2.163 kr. 0 kr. 1.310.400 kr.
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Samtals STEYPUMÓT: 63.225.505 kr. 17.441.410 kr. 0 kr. 80.666.915 kr.

02.02.00.00 STEYPUSTYRKTARSTÁL
02.02.02.35 Bendistál, k10 til k25 mm, meðaltal 25493,54 kg 175 kr. 241 kr. 8 kr. 10.809.260 kr.

Samtals STEYPUSTYRKTARSTÁL: 4.461.370 kr. 6.143.943 kr. 203.948 kr. 10.809.261 kr.

02.03.00.00 STEINSTEYPA
02.03.02.13 Steinsteypa S-200, meðalverk (C20/25) 600 m3 5.161 kr. 30.409 kr. 2.751 kr. 22.992.600 kr.
02.03.02.23 Steinsteypa S-250, meðalverk (C25/30) 204,07 m3 5.161 kr. 32.642 kr. 2.751 kr. 8.275.854 kr.

Samtals STEINSTEYPA: 4.149.805 kr. 24.906.653 kr. 2.211.997 kr. 31.268.455 kr.

02.04.00.00 STÁLVIRKI
02.04.02.09 Stálbiti IPE-300 m/sperrufest/grfest. 163,88 m 20.075 kr. 55.365 kr. 0 kr. 12.363.107 kr.
02.04.04.01 Stálbitar, heitgalvanhúðaðir 2000 kg 653 kr. 1.214 kr. 0 kr. 3.734.000 kr.
02.04.06.10 Stálsúla m/endafestingum, 5mm, o100 mm 360 m 5.151 kr. 8.598 kr. 0 kr. 4.949.640 kr.
02.04.28.03 Vindtogbönd, 40x3 mm 463,8 m 1.016 kr. 942 kr. 0 kr. 908.120 kr.

Samtals STÁLVIRKI: 6.921.472 kr. 15.033.396 kr. 0 kr. 21.954.868 kr.

02.07.00.00 ÞAK
02.07.02.45 Álkantur/flasning á þaki 680 m 3.226 kr. 5.829 kr. 0 kr. 6.157.400 kr.
02.07.12.05 Þaknf.rör, pl.o70 mm, m/fest c/c 100 mm 200 m 2.746 kr. 2.521 kr. 0 kr. 1.053.400 kr.
02.07.21.13 Plaströr 40 mm m/neti (útloftun) 417,42 stk 730 kr. 849 kr. 0 kr. 659.106 kr.
02.07.25.05 Þakpappi, tvöf. lagður á meðalþak 1660 m2 8.140 kr. 7.832 kr. 0 kr. 26.513.520 kr.
02.07.26.05 Völusteinar á þak 20 m2 538 kr. 890 kr. 328 kr. 35.120 kr.
02.07.27.10 Einfaldur asfpappi á steypt.flöt, límdur 1000 m2 5.505 kr. 4.704 kr. 0 kr. 10.209.000 kr.
02.07.27.13 Tvöf. asfaltp.á þak,fest+br.sam. st.verk 1650 m2 6.288 kr. 6.227 kr. 0 kr. 20.649.750 kr.
02.07.30.03 Steinullareinangr. 50 mm, 30 kg/m3 1000 m2 1.314 kr. 999 kr. 0 kr. 2.313.000 kr.
02.07.30.07 Steinullareinangr. 100 mm, 30 kg/m3 2000 m2 1.550 kr. 2.003 kr. 0 kr. 7.106.000 kr.
02.07.30.25 Kverklistar bak við einangrun, 25x25 mm 50 m2 1.211 kr. 702 kr. 0 kr. 95.650 kr.
02.07.30.94 Díblar fyrir 200 mm einangrun, 6 stk/m2 1000 m2 1.501 kr. 2.129 kr. 0 kr. 3.630.000 kr.
02.07.47.07 Samlokueiningar á þak, 90-200 mm 700 m2 4.753 kr. 17.477 kr. 1.071 kr. 16.310.700 kr.
02.07.60.01 Glertrefjadúkur 3500 m2 569 kr. 823 kr. 0 kr. 4.872.000 kr.

Samtals ÞAK: 43.745.107 kr. 55.103.280 kr. 756.260 kr. 99.604.646 kr.
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Samtals BURÐARVIRKI: 122.503.258 kr. 118.628.681 kr. 3.172.205 kr. 244.304.145 kr.

LAGNIR
03.01.00.00 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
03.01.02.07 Heimæðagjald fjölbhús/atvhúss (breytl.) 1 stk 0 kr. 1.093.126 kr. 0 kr. 1.093.126 kr.
03.01.03.01 Frárennslislögn o100 mm PVC, heild 92,76 m 3.834 kr. 1.738 kr. 0 kr. 516.858 kr.
03.01.04.01 Jarðvatnslögn o100 mm PVC, heild 205,62 m 2.772 kr. 1.738 kr. 0 kr. 927.346 kr.
03.01.12.05 Stútur upp úr jörð/plötu o100 mm PVC 7,73 stk 3.048 kr. 1.913 kr. 0 kr. 38.348 kr.
03.01.28.15 Hreinsibr. pl. o1000 mm, hæð 2,2 m 2 stk 63.030 kr. 135.282 kr. 4.231 kr. 405.086 kr.
03.01.28.20 Lok á hreinsibrunn, plast. o600 mm 2 stk 1.680 kr. 15.204 kr. 950 kr. 35.668 kr.
03.01.48.05 PEH o63 mm, lögn með söndun, án jarðv. 20,1 m 818 kr. 749 kr. 0 kr. 31.496 kr.
03.01.54.02 Frárennslisl. innanh. (heild) o50 mm,PP 41,74 m 3.150 kr. 1.957 kr. 0 kr. 213.166 kr.
03.01.68.21 Gólfniðurföll o100 mm,  ál 12,37 stk 9.364 kr. 7.925 kr. 0 kr. 213.864 kr.
03.01.68.37 Niðurföll úr potti, o100 mm 6,18 stk 15.392 kr. 35.323 kr. 0 kr. 313.418 kr.
03.01.80.01 Lekaprófun 3,09 stk 31.883 kr. 1.232 kr. 0 kr. 102.325 kr.
03.01.82.05 Brunaþétting með lögnum, stst. vegg/g. 4,64 stk 7.485 kr. 1.879 kr. 0 kr. 43.448 kr.
03.01.82.09 Brunaþétting m/lögnum, léttur veggur 6,18 stk 4.990 kr. 1.879 kr. 0 kr. 42.450 kr.

Samtals FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):: 1.601.567 kr. 2.364.676 kr. 10.362 kr. 3.976.605 kr.

03.02.00.00 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
03.02.02.09 Heimæðagjald o75 mm (td. fjölbh/iðnh.) 1 stk 0 kr. 1.203.264 kr. 0 kr. 1.203.264 kr.
03.02.02.30 Byggingarvatn sérstaklega, án jarðv. 1 stk 0 kr. 82.735 kr. 0 kr. 82.735 kr.
03.02.16.03 Álpex-lögn með teng. og ein. o14 mm 108,22 m 2.748 kr. 2.970 kr. 0 kr. 618.801 kr.
03.02.16.05 Álpex-lögn með teng. og ein. o16 mm 185,52 m 2.899 kr. 3.233 kr. 0 kr. 1.137.608 kr.
03.02.16.11 Álpex-lögn með teng. og ein. o25 mm 77,3 m 3.581 kr. 4.821 kr. 0 kr. 649.474 kr.
03.02.16.13 Álpex-lögn með teng. og ein. o32 mm 77,3 m 3.835 kr. 6.429 kr. 0 kr. 793.407 kr.
03.02.16.15 Álpex-lögn með teng. og ein. o40 mm 77,3 m 4.450 kr. 8.571 kr. 0 kr. 1.006.523 kr.
03.02.25.04 Einstreymisloki o25 mm 1 stk 2.493 kr. 4.467 kr. 0 kr. 6.960 kr.
03.02.27.03 Öryggisloki o25 mm 1 stk 2.739 kr. 7.773 kr. 0 kr. 10.512 kr.
03.02.29.09 Kúluloki o25 mm 4,64 stk 2.071 kr. 2.465 kr. 0 kr. 21.047 kr.
03.02.29.13 Kúluloki o40 mm 3,09 stk 2.857 kr. 6.017 kr. 0 kr. 27.420 kr.
03.02.31.06 Tæmingarlokar o32 mm 1,55 stk 2.148 kr. 6.131 kr. 0 kr. 12.832 kr.
03.02.31.11 Þrýstimælar 1 stk 1.145 kr. 3.019 kr. 0 kr. 4.164 kr.
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03.02.34.17 Sía o65 mm 1,55 stk 6.393 kr. 16.664 kr. 0 kr. 35.738 kr.
03.02.80.01 Prófanir á lögn,skolun+still.-eitt kerfi 1,55 stk 29.916 kr. 0 kr. 0 kr. 46.369 kr.

Samtals NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR: 1.836.876 kr. 3.819.983 kr. 0 kr. 5.656.859 kr.

03.03.00.00 HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
03.03.02.05 Inntak hitav. o50 mm (13000-26000 m3) 1 stk 0 kr. 2.633.209 kr. 0 kr. 2.633.209 kr.
03.03.06.01 Svört stálrör, o10 mm m/tengj. og ein. 236,54 m 3.611 kr. 1.643 kr. 0 kr. 1.242.781 kr.
03.03.06.03 Svört stálrör, o15 mm m/tengj. og ein. 386,5 m 3.808 kr. 2.043 kr. 0 kr. 2.261.411 kr.
03.03.06.05 Svört stálrör, o20 mm m/tengj. og ein. 238,08 m 4.032 kr. 2.476 kr. 0 kr. 1.549.424 kr.
03.03.06.07 Svört stálrör, o25 mm m/tengj. og ein. 30,92 m 4.449 kr. 3.022 kr. 0 kr. 231.003 kr.
03.03.20.10 Stálofnar m/stillité og loftskrúfu 69570 W 12 kr. 44 kr. 0 kr. 3.895.920 kr.
03.03.26.33 Ofnlokar (Danfoss) o10 FJVR 30,92 stk 4.263 kr. 9.409 kr. 0 kr. 422.738 kr.
03.03.30.03 Einstreymisloki o20 mm 1,55 stk 1.994 kr. 3.574 kr. 0 kr. 8.630 kr.
03.03.34.04 Sía o25 mm 1,55 stk 3.317 kr. 8.269 kr. 0 kr. 17.958 kr.
03.03.36.01 Tæmingarlokar o10/o15 mm 1,55 stk 1.142 kr. 2.397 kr. 0 kr. 5.485 kr.
03.03.38.07 Kúluloki o20 mm 4,64 stk 1.730 kr. 2.046 kr. 0 kr. 17.520 kr.
03.03.40.02 Öryggis/áfyllingarloki, samb. o20 mm 1,55 stk 1.885 kr. 6.210 kr. 0 kr. 12.547 kr.
03.03.42.21 Vatnshita- og þrýstingsmælir 1,55 stk 2.948 kr. 6.486 kr. 0 kr. 14.622 kr.
03.03.50.03 Slaufuloki, o32 mm, (Danf) 1,55 stk 99.050 kr. 186.297 kr. 0 kr. 442.287 kr.
03.03.50.09 Þrýstijafnari AVP (Danf), o32 mm 1,55 stk 118.521 kr. 223.692 kr. 0 kr. 530.430 kr.
03.03.56.01 Hringrásadæla o15,25 kpa,24 l/mín 2 stk 5.470 kr. 41.181 kr. 0 kr. 93.302 kr.
03.03.80.01 Prófanir á hitakerfi (eitt kerfi) 1,55 stk 26.801 kr. 671 kr. 0 kr. 42.581 kr.
03.03.80.11 Stillingar á hitakerfi (eitt kerfi) 1,55 stk 47.410 kr. 1.363 kr. 0 kr. 75.598 kr.

Samtals HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR: 4.878.814 kr. 8.618.638 kr. 0 kr. 13.497.452 kr.

03.05.00.00 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
03.05.02.04 Sturtukl. 80x80 cm m/blt. venjulegur 7,73 stk 48.961 kr. 160.951 kr. 0 kr. 1.622.619 kr.
03.05.04.05 Handlaug í borð m/blöndunart. og tilh. 4,64 stk 47.909 kr. 84.017 kr. 0 kr. 612.136 kr.
03.05.05.10 Vatnssalerni upphengt m/soppkr. o.tilh. 3,09 stk 56.947 kr. 95.784 kr. 0 kr. 471.938 kr.
03.05.06.01 Eldhúsvaskur m/blöndunart, vatnsl. oth. 2 stk 27.648 kr. 75.415 kr. 0 kr. 206.126 kr.
03.05.10.01 Ræstivaskur m/fötugr. blt., vatnsl. oth. 1,55 stk 27.600 kr. 70.039 kr. 0 kr. 151.340 kr.
03.05.19.02 Gólfniðurfall með o40/50 mm, hliðarstút 4,64 stk 9.025 kr. 14.354 kr. 0 kr. 108.478 kr.
03.05.70.05 Brunaslanga o25 mm, með úðast.á kefli 3,09 stk 27.133 kr. 123.340 kr. 0 kr. 464.961 kr.

Samtals HREINLÆTISBÚNAÐUR:: 1.000.525 kr. 2.637.076 kr. 0 kr. 3.637.602 kr.
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Samtals LAGNIR: 9.317.782 kr. 17.440.374 kr. 10.362 kr. 26.768.518 kr.

RAFORKUVIRKI
04.01.00.00 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
04.01.02.04 Inntak rafmagns, 200 A 1 stk 0 kr. 946.302 kr. 0 kr. 946.302 kr.
04.01.04.03 Inntaks/ídráttarpípa o32, án jarðv. PEH 61,84 m 1.546 kr. 289 kr. 0 kr. 113.476 kr.
04.01.04.05 Inntaks/ídráttarpípa o40, án jarðv. PEH 30,92 m 1.702 kr. 358 kr. 0 kr. 63.695 kr.
04.01.16.11 Vírlásar f/10 mm steyputeina 77,3 stk 773 kr. 247 kr. 0 kr. 78.846 kr.

Samtals RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:: 207.983 kr. 994.336 kr. 0 kr. 1.202.320 kr.

04.02.00.00 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
04.02.02.21 Pípur o16 mm í stgr./timburgrind, heild 1406,86 m 874 kr. 98 kr. 0 kr. 1.367.467 kr.
04.02.02.22 Pípur o20 mm í stgr./timburgrind, heild 309,2 m 1.039 kr. 142 kr. 0 kr. 365.165 kr.
04.02.02.23 Pípur o25 mm í stgr./timburgrind, heild 170,06 m 1.272 kr. 193 kr. 0 kr. 249.137 kr.
04.02.03.21 Loftadósir með loki 108,22 stk 1.986 kr. 423 kr. 0 kr. 260.701 kr.
04.02.03.27 Veggjadósir með loki 77,3 stk 1.986 kr. 287 kr. 0 kr. 175.702 kr.
04.02.03.35 Tengla- og rofadósir með loki 510,18 stk 1.986 kr. 295 kr. 0 kr. 1.163.720 kr.
04.02.15.17 Töflukassi, 500x700x140 mm 3,09 stk 28.916 kr. 41.891 kr. 0 kr. 218.793 kr.
04.02.15.23 Töflukassi, 800x1200x140 mm 3 stk 46.623 kr. 80.400 kr. 0 kr. 381.069 kr.
04.02.16.15 Greinikassi, 500x600x140 mm 15,46 stk 32.416 kr. 12.766 kr. 0 kr. 698.513 kr.
04.02.17.06 Tengikassi, 200x300x70 mm 3,09 stk 6.941 kr. 5.041 kr. 0 kr. 37.024 kr.

Samtals FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:: 3.900.649 kr. 1.016.648 kr. 0 kr. 4.917.297 kr.

04.03.00.00 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
04.03.02.01 Vinnuraflögn 1546 m2 71 kr. 23 kr. 0 kr. 145.324 kr.
04.03.07.01 Tenglar 16 A 200,98 stk 1.828 kr. 982 kr. 0 kr. 564.753 kr.
04.03.07.10 Tenglar 20 A 92,76 stk 2.007 kr. 1.807 kr. 0 kr. 353.786 kr.
04.03.10.01 Einfaldur rofi m/loki 216,44 stk 1.344 kr. 689 kr. 0 kr. 440.022 kr.
04.03.10.12 Samrofi með loki, tvöfaldur 15,46 stk 2.015 kr. 1.799 kr. 0 kr. 58.964 kr.
04.03.33.03 Ídráttarvír, 1,5 mm 4638 m 162 kr. 55 kr. 0 kr. 1.006.446 kr.
04.03.33.04 Ídráttarvír, 2,5 mm 324,66 m 187 kr. 98 kr. 0 kr. 92.528 kr.
04.03.33.05 Ídráttarvír, 4,0 mm 324,66 m 216 kr. 164 kr. 0 kr. 123.370 kr.
04.03.33.06 Ídráttarvír, 6,0 mm 216,44 m 267 kr. 284 kr. 0 kr. 119.258 kr.

Síða:  7



04.03.33.07 Ídráttarvír, 10,0 mm 43,29 m 354 kr. 373 kr. 0 kr. 31.471 kr.
04.03.33.08 Ídráttarvír, 16,0 mm 75,75 m 701 kr. 562 kr. 0 kr. 95.672 kr.
04.03.33.10 Ídráttarvír, 25,0 mm 15,46 m 1.122 kr. 1.015 kr. 0 kr. 33.038 kr.
04.03.35.01 Girni 216,44 m 53 kr. 9 kr. 0 kr. 13.419 kr.
04.03.36.03 Tengi 2,5 mm2 865,76 stk 534 kr. 31 kr. 0 kr. 489.154 kr.
04.03.37.01 Tengingar í töflu sérstaklega 10,82 heild 36.891 kr. 1.301 kr. 0 kr. 413.237 kr.
04.03.38.01 Sjálfvör, 1x10-16 A 46,38 stk 2.218 kr. 919 kr. 0 kr. 145.494 kr.
04.03.38.03 Sjálfvör, 1x20-32 A 13,91 stk 2.463 kr. 1.084 kr. 0 kr. 49.338 kr.
04.03.39.01 Lekaliði 2x16 A 30 mA 7,73 stk 4.623 kr. 3.631 kr. 0 kr. 63.803 kr.
04.03.39.06 Lekaliði 4x16 A 30 mA 1,55 stk 9.083 kr. 5.236 kr. 0 kr. 22.194 kr.
04.03.39.09 Lekaliði 4x63 A 500 mA 7,73 stk 15.912 kr. 16.363 kr. 0 kr. 249.485 kr.
04.03.59.01 Grunnskaut á vatnsinntak, venjul. 1 stk 866 kr. 1.091 kr. 0 kr. 1.957 kr.
04.03.70.05 Merking tengiskápa 1,55 stk 683 kr. 361 kr. 0 kr. 1.618 kr.

Samtals ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:: 3.195.947 kr. 1.318.393 kr. 0 kr. 4.514.340 kr.

04.04.00.00 LAMPAR OG TÆKI:
04.04.11.20 Ljós á baði/snyrtingu, LED 6,18 stk 7.264 kr. 16.383 kr. 0 kr. 146.138 kr.
04.04.12.05 Útiljós 58 W 7,73 stk 5.431 kr. 15.164 kr. 0 kr. 159.199 kr.
04.04.75.05 Skýrslugerð, handbækur og kennsla 1546 m2 97 kr. 7 kr. 0 kr. 160.784 kr.
04.04.75.15 Prófanir og skoðunargjald 1546 m2 20 kr. 4 kr. 0 kr. 37.104 kr.

Samtals LAMPAR OG TÆKI:: 267.755 kr. 235.471 kr. 0 kr. 503.226 kr.

04.05.00.00 SMÁSPENNA
04.05.14.35 Krossbretti 24 porta, 8 pinna, UTB 15,46 stk 66.128 kr. 9.222 kr. 0 kr. 1.164.911 kr.
04.05.18.03 Símastrengur, skermaður, 4x2x0,6 mm 773 m 718 kr. 89 kr. 0 kr. 623.811 kr.
04.05.18.21 Dyrasímastrengur 30,92 m 605 kr. 69 kr. 0 kr. 20.840 kr.
04.05.19.05 Símatengill með loki 1x. 77,3 stk 6.314 kr. 2.797 kr. 0 kr. 704.280 kr.
04.05.21.10 Bjalla (ding-dong) 3,09 stk 2.244 kr. 3.240 kr. 0 kr. 16.945 kr.
04.05.23.05 Dyrasímastöð 5 hn. m/tilh. búnaði 1 stk 19.085 kr. 55.528 kr. 0 kr. 74.613 kr.
04.05.25.01 Dyrasímtól með opnun + bjöllu 4,64 stk 7.329 kr. 16.812 kr. 0 kr. 112.014 kr.
04.05.26.01 Rafopnun á skrá 1 stk 4.475 kr. 3.600 kr. 0 kr. 8.075 kr.
04.05.51.15 Hreyfiskynjari á vegg 7,73 stk 3.789 kr. 4.057 kr. 0 kr. 60.649 kr.

Samtals SMÁSPENNA: 2.177.921 kr. 608.219 kr. 0 kr. 2.786.140 kr.
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Samtals RAFORKUVIRKI: 9.750.256 kr. 4.173.066 kr. 0 kr. 13.923.322 kr.

FRÁGANGUR INNANHÚSS
05.01.00.00 MÚRVERK:
05.01.02.01 Vírhögg, viðgerðir og holufylling vegg. 618 m2 1.337 kr. 94 kr. 0 kr. 884.358 kr.
05.01.03.05 Einangrun og vírhögg útv. 100 mm pl. 680,24 m2 3.366 kr. 2.225 kr. 0 kr. 3.803.221 kr.
05.01.04.03 Grófhúðun einangraðra veggja 680,24 m2 5.994 kr. 2.949 kr. 0 kr. 6.083.386 kr.
05.01.04.05 Grófhúðun hlaðinna og steyptra veggja 394,23 m2 4.427 kr. 1.754 kr. 0 kr. 2.436.735 kr.
05.01.07.22 Innveggir hlaðnir úr 100 mm gifsplötum 33 m2 8.944 kr. 10.190 kr. 0 kr. 631.422 kr.
05.01.12.15 Gólfílögn og vélslípun, 50-60 mm 1453,24 m2 4.110 kr. 2.654 kr. 0 kr. 9.829.715 kr.

Samtals MÚRVERK:: 15.206.537 kr. 8.462.302 kr. 0 kr. 23.668.839 kr.

05.02.00.00 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
05.02.02.15 Innv.70/60 stgr.2x2 13mm gpl.ein. EI60 320 m2 8.798 kr. 10.205 kr. 0 kr. 6.080.960 kr.
05.02.06.19 Grind 45x145 mm c/c 60 cm m/festingum 77,3 m2 4.319 kr. 4.189 kr. 0 kr. 657.668 kr.
05.02.12.05 Þolplast í loft, 0,2 mm 1558,37 m2 626 kr. 269 kr. 0 kr. 1.394.741 kr.
05.02.16.03 Steinullarein.95 mm, þétt, 30 kg/m3 77,3 m2 1.293 kr. 1.748 kr. 0 kr. 235.069 kr.
05.02.16.51 Þakull með vindpappa, 220 mm 1558,37 m2 1.744 kr. 3.867 kr. 0 kr. 8.744.014 kr.
05.02.18.01 Sólbekkur pl/spónl. 30,92 m 5.958 kr. 9.995 kr. 0 kr. 493.266 kr.
05.02.22.01 Loftagr. u/sperrur, 22x35mm c/c 600 mm 1638,76 m2 1.331 kr. 920 kr. 0 kr. 3.688.848 kr.
05.02.25.33 Loftaklæðning, gipsplötur 13 mm 1635,67 m2 3.257 kr. 2.008 kr. 0 kr. 8.611.802 kr.
05.02.49.01 Plötuklæðning á gólf, 22mm spónapl. 77,3 m2 2.434 kr. 3.411 kr. 0 kr. 451.818 kr.

Samtals LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.: 14.823.441 kr. 15.534.749 kr. 0 kr. 30.358.189 kr.

05.03.00.00 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:
05.03.08.27 Loftrör, o100 mm, blikk, m/teng. 9,28 m 9.368 kr. 4.561 kr. 0 kr. 129.261 kr.
05.03.08.29 Loftrör, o160 mm, blikk, m/teng. 26,28 m 14.638 kr. 7.126 kr. 0 kr. 571.957 kr.
05.03.08.32 Loftrör, o250 mm, blikk, m/teng. 35,56 m 22.872 kr. 11.135 kr. 0 kr. 1.209.288 kr.
05.03.26.01 Flotristar v/blásara 300x300 mm 1,55 stk 20.725 kr. 87.463 kr. 0 kr. 167.691 kr.
05.03.32.23 Útsogsventill, Bacho GPD o160 mm 10,82 stk 5.804 kr. 9.141 kr. 0 kr. 161.704 kr.
05.03.34.03 Þaktúða, f/o100 mm rör 3,09 stk 21.444 kr. 25.459 kr. 0 kr. 144.930 kr.
05.03.39.17 Þakblásari, 3500 m3/klst 1,55 stk 107.010 kr. 423.264 kr. 0 kr. 821.924 kr.
05.03.44.19 Hljóðgildra o315x900 mm 3 stk 15.281 kr. 38.636 kr. 0 kr. 161.751 kr.
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05.03.52.20 Loftræstisamst., fyrir ca 20000 m3 hús 1 stk 663.166 kr. 3.996.170 kr. 0 kr. 4.659.336 kr.
05.03.64.01 Gaumlúga 4,64 stk 6.322 kr. 15.067 kr. 0 kr. 99.244 kr.
05.03.78.01 Eldhúsháfur úr ryðfríu stáli 1 stk 130.540 kr. 809.872 kr. 0 kr. 940.412 kr.

Samtals JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:: 2.480.884 kr. 6.586.620 kr. 0 kr. 9.067.503 kr.

05.04.00.00 MÁLUN INNANHÚSS:
05.04.03.04 Málun grófh. innveggja, gr+2 umf acrylm. 1020,36 m2 2.350 kr. 552 kr. 0 kr. 2.961.084 kr.
05.04.18.02 Málun innv. gifs, sp. gr.+2 umf. arylm. 452,98 m2 3.156 kr. 748 kr. 0 kr. 1.768.433 kr.
05.04.35.03 Málun lofta, tré, gr+2 umf acrylm. 1638,76 m2 2.425 kr. 526 kr. 0 kr. 4.835.980 kr.
05.04.70.02 Málun gólfa, rykbinding 1362,03 m2 554 kr. 132 kr. 0 kr. 934.352 kr.
05.04.74.21 Málun gólfa, epoxy, gr + 2 umf 1213,61 m2 2.213 kr. 962 kr. 0 kr. 3.853.211 kr.
05.04.82.01 Málun glugga/hurðak. gr + 2 umf 386,5 m 577 kr. 138 kr. 0 kr. 276.347 kr.

Samtals MÁLUN INNANHÚSS:: 11.464.738 kr. 3.164.673 kr. 0 kr. 14.629.411 kr.

05.05.00.00 INNRÉTTINGAR
05.05.02.07 Innihurð, ljós spónn, m/ísetningu, meðal 10,82 stk 36.430 kr. 113.301 kr. 0 kr. 1.620.089 kr.
05.05.02.15 Innihurð, EI30, spónl, m/ísetningu 4,64 stk 38.738 kr. 163.629 kr. 0 kr. 938.982 kr.
05.05.03.40 Innihurð, eldtr.(Glóf),m/ísetn, EI-CS60 1,55 stk 65.221 kr. 241.899 kr. 0 kr. 476.036 kr.
05.05.04.12 Innri hurð í aðalinng. m/karmi, meðal 1 stk 57.446 kr. 370.572 kr. 0 kr. 428.018 kr.
05.05.13.03 Hurðapumpa, vönduð 2 stk 7.781 kr. 71.443 kr. 0 kr. 158.448 kr.
05.05.27.07 Felliveggir - 57 db 50 m2 37.376 kr. 144.060 kr. 0 kr. 9.071.800 kr.
05.05.30.02 Eldhúsinnrétting, undirskápur meðal 17 m 17.178 kr. 114.445 kr. 0 kr. 2.237.591 kr.
05.05.30.15 Eldhúsinnrétting, hár skápur, meðal 3 m 23.867 kr. 159.487 kr. 0 kr. 550.062 kr.
05.05.33.01 Baðinnrétting, yfir og undirsk. einföld1 1 m 30.729 kr. 173.842 kr. 0 kr. 204.571 kr.
05.05.35.05 Fataskápur m/rammahurðum meðal 3,09 m 29.340 kr. 199.549 kr. 0 kr. 707.267 kr.
05.05.36.05 Búningsskápur m/læsingu,járnsk.25x58-170 9 stk 6.051 kr. 41.114 kr. 0 kr. 424.485 kr.
05.05.37.01 Fatahengi í andyri 15 m 20.542 kr. 107.927 kr. 0 kr. 1.927.035 kr.
05.05.45.01 Póstkassar 1,55 stk 3.403 kr. 17.754 kr. 0 kr. 32.793 kr.
05.05.64.01 Eldteppi 80x80 cm 2 stk 707 kr. 5.743 kr. 0 kr. 12.900 kr.
05.05.64.13 Slökkvitæki, kolsýra 5 kg 5 stk 4.067 kr. 28.539 kr. 0 kr. 163.030 kr.
05.05.66.03 Sjúkrakassi með innihaldi, meðalstór 3 stk 2.014 kr. 24.157 kr. 0 kr. 78.513 kr.

Samtals INNRÉTTINGAR: 3.497.489 kr. 15.534.133 kr. 0 kr. 19.031.622 kr.

05.08.00.00 FLÍSAR
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05.08.02.03 Flísar á gólf, meðal 500 m2 12.615 kr. 12.282 kr. 0 kr. 12.448.500 kr.
05.08.02.04 Flísar á gólf, dýrar 1000 m2 14.586 kr. 18.535 kr. 0 kr. 33.121.000 kr.

Samtals FLÍSAR: 20.893.500 kr. 24.676.000 kr. 0 kr. 45.569.500 kr.

Samtals FRÁGANGUR INNANHÚSS: 68.366.588 kr. 73.958.477 kr. 0 kr. 142.325.065 kr.

FRÁGANGUR UTANHÚSS
07.01.00.00 MÚRVERK UTANHÚSS
07.01.04.05 Vírhögg , holuf. og sementsk. (sökklar) 200 m2 1.009 kr. 374 kr. 0 kr. 276.600 kr.
07.01.06.10 Vírhögg , holufylling og pokahúðun 695,7 m2 2.297 kr. 694 kr. 0 kr. 2.080.838 kr.
07.01.11.03 Steining utanhúss, meðalverð 50 m2 5.141 kr. 2.571 kr. 0 kr. 385.600 kr.
07.01.14.23 Einangrun 75 mm,80 kg/m3, fest m/díbl. 395 m2 3.703 kr. 2.169 kr. 0 kr. 2.319.440 kr.
07.01.15.04 Gólfílögn 80 mm 1546 m2 2.730 kr. 3.468 kr. 0 kr. 9.582.108 kr.
07.01.53.01 Takkadúkur 250 m2 749 kr. 2.163 kr. 0 kr. 728.000 kr.

Samtals MÚRVERK UTANHÚSS: 7.927.388 kr. 7.445.199 kr. 0 kr. 15.372.587 kr.

07.02.00.00 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS
07.02.25.05 Læst Zinkklæðning á útveggi, 0,7 mm 800 m2 27.674 kr. 10.108 kr. 0 kr. 30.225.600 kr.
07.02.27.45 Klæðning með Viroc-plötum 16 mm. 810 m2 11.701 kr. 9.533 kr. 0 kr. 17.199.540 kr.
07.02.30.43 Einangr. 50 mm, 80 kg/m3, fest m/díbl 250 m2 1.973 kr. 2.363 kr. 0 kr. 1.084.000 kr.
07.02.30.47 Einangr. 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 357 m2 2.467 kr. 4.727 kr. 0 kr. 2.568.258 kr.
07.02.30.49 Einangr. 125 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 1155 m2 2.713 kr. 5.909 kr. 0 kr. 9.958.410 kr.
07.02.35.10 Áláfellur 2x40+400+40 mm 365 m 5.038 kr. 7.787 kr. 0 kr. 4.681.125 kr.
07.02.35.50 Flasningar 0,8x30+170+80, ryfr. 310 m 5.819 kr. 7.838 kr. 0 kr. 4.233.670 kr.
07.02.42.20 Álvinklar 50x75x6 mm á stein 50 m 3.621 kr. 4.501 kr. 0 kr. 406.100 kr.
07.02.55.05 Þakk. 40+30 cm (grind og klæðning) 171,61 m 7.562 kr. 4.429 kr. 0 kr. 2.057.775 kr.
07.02.75.05 Tjöruborði til þéttingar, 50 mm 200 m 1.574 kr. 230 kr. 0 kr. 360.800 kr.
07.02.76.05 Teygjanlegt límband til þéttingar, 50 mm 200 m 1.574 kr. 153 kr. 0 kr. 345.400 kr.

Samtals TRÉSMÍÐI UTANHÚSS: 41.875.619 kr. 31.245.060 kr. 0 kr. 73.120.679 kr.

07.03.00.00 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS
07.03.02.02 Handrið úr járni, gr 10 m 15.043 kr. 79.141 kr. 0 kr. 941.840 kr.
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Samtals JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS: 150.430 kr. 791.410 kr. 0 kr. 941.840 kr.

07.04.00.00 MÁLUN UTANHÚSS.
07.04.12.01 Málun steyptra veggja, síl+2 umf stacr 695,7 m2 1.277 kr. 1.520 kr. 0 kr. 1.945.872 kr.
07.04.18.02 Málun þakbrúnakants, 2 umf 120,59 m2 1.824 kr. 721 kr. 0 kr. 306.901 kr.
07.04.28.01 Málun glugga/hurðak. gr+2 umf 417,42 m 803 kr. 173 kr. 0 kr. 407.401 kr.
07.04.60.01 Sandblástur 450 m2 4.574 kr. 48 kr. 804 kr. 2.441.700 kr.

Samtals MÁLUN UTANHÚSS.: 3.501.853 kr. 1.238.223 kr. 361.800 kr. 5.101.876 kr.

07.05.00.00 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
07.05.05.21 Þakgluggar velux 134x140 cm 1 stk 76.027 kr. 194.122 kr. 5.067 kr. 275.216 kr.
07.05.08.15 Álgluggar fastir/opnanlegir 325 m 6.602 kr. 15.630 kr. 0 kr. 7.225.400 kr.
07.05.08.31 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 3,09 stk 157.547 kr. 407.640 kr. 9.059 kr. 1.774.420 kr.
07.05.08.35 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 2 stk 225.529 kr. 548.747 kr. 12.669 kr. 1.573.890 kr.
07.05.08.61 Sérlitun á álprófílum 103 m 0 kr. 1.083 kr. 0 kr. 111.549 kr.
07.05.10.03 Hurð í aðalinng. m/karmi,vönduð 2 stk 78.805 kr. 518.842 kr. 6.152 kr. 1.207.598 kr.
07.05.30.03 Gler og glerjun m/þéttingu, þref. gler 1305 m2 8.631 kr. 24.074 kr. 0 kr. 42.680.025 kr.
07.05.30.44 Sólstoppgler með hljóðein. - viðbót 1305 m2 0 kr. 9.623 kr. 0 kr. 12.558.015 kr.
07.05.30.59 E30 gler, viðbót 28 m2 0 kr. 36.276 kr. 0 kr. 1.015.728 kr.
07.05.30.69 Öryggisgler m/filmu 12mm - viðbót 1305 m2 0 kr. 23.373 kr. 0 kr. 30.501.765 kr.
07.05.70.01 Gustlokun 30,92 stk 5.196 kr. 1.807 kr. 0 kr. 216.532 kr.

Samtals GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR: 14.741.281 kr. 84.328.157 kr. 70.701 kr. 99.140.139 kr.

Samtals FRÁGANGUR UTANHÚSS: 68.196.571 kr. 125.048.049 kr. 432.501 kr. 193.677.120 kr.

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS
08.01.00.00 JARÐVINNA
08.01.02.01 Gröftur og brottflutningur 819,38 m3 313 kr. 0 kr. 2.165 kr. 2.030.423 kr.
08.01.03.01 Fylling og þjöppun, 70 cm 819,38 m2 853 kr. 1.362 kr. 3.165 kr. 4.408.264 kr.
08.01.05.01 Grófjöfnun lóðar 2319 m2 103 kr. 0 kr. 371 kr. 1.099.206 kr.

Samtals JARÐVINNA: 1.194.254 kr. 1.115.996 kr. 5.227.644 kr. 7.537.894 kr.

Samtals FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS: 1.194.254 kr. 1.115.996 kr. 5.227.644 kr. 7.537.894 kr.
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Verkframkvæmd 472 days? Mon 1/4/21 Tue 10/25/22
2 Aðstaða 7 days Mon 1/4/21 Tue 1/12/21
3 Girðing/undirbúningur 4 days Mon 1/4/21 Thu 1/7/21
4 Uppsetning vinnubúða 6 days Tue 1/5/21 Tue 1/12/21 3FS-3 days
5 Jarðvinna 110 days Wed 1/13/21 Tue 6/15/21
6 Uppgröftur húss 25 days Wed 1/13/21 Tue 2/16/21 4
7 Fylling undir sökkla 20 days Tue 2/16/21 Mon 3/15/21 6FS-1 day
8 Fylling að/inní sökklum 50 days Tue 3/16/21 Mon 5/24/21 7
9 Uppgröftur fyrir lagnir 20 days Wed 5/19/21 Tue 6/15/21 8FS-4 days
10 Lagnir í grunni 25 days? Wed 5/12/21 Tue 6/15/21
11 Dren- og frárennslislagnir 25 days Wed 5/12/21 Tue 6/15/21 9FF
12 Loftræsilagnir í jörðu 15 days Wed 5/26/21 Tue 6/15/21 9FF
13 Jarðvinnu lokið 0 days? Tue 6/15/21 Tue 6/15/21 12
14 Burðavirki 151 days Tue 3/16/21 Tue 10/12/21
15 Uppsláttur/járnb/steypa sökklar 50 days Tue 3/16/21 Mon 5/24/21 7
16 uppsláttur/járnb. Steypt plata 20 days Wed 5/19/21 Tue 6/15/21 15FS-4 days
17 Uppsláttur/járnb/steypa veggir 50 days Wed 6/16/21 Tue 8/24/21 16
18 Uppsettning stálburðavirkis 35 days Wed 6/30/21 Tue 8/17/21 16FS+10 days
19 Uppsláttur/járnb/ steypa þakplata 40 days Wed 8/18/21 Tue 10/12/21 18
20 Stálvirki þaks 20 days Wed 8/25/21 Tue 9/21/21 17
21 Létt þakseiningar 15 days Wed 9/22/21 Tue 10/12/21 20
22 Burðavirki lokið 0 days Tue 10/12/21 Tue 10/12/21 19
23 Lagnir í burðavirki 75 days Thu 3/25/21 Wed 7/7/21
24 Raflagnir 60 days Thu 3/25/21 Wed 7/7/21 15SS+7 days
25 Neysluvatn 60 days Thu 3/25/21 Thu 7/1/21 15SS+7 days
26 Frágangur utanhúss 75 days Wed 10/13/21 Tue 1/25/22
27 Ísettning glugga og hurðir 50 days Wed 10/13/21 Tue 12/21/21 19
28 klæðning á útveggi, einangrun og undirkerfi 30 days Wed 10/13/21 Tue 11/23/21 22
29 Klæðning á útveggi, læst koparklæðning45 days Wed 11/24/21 Tue 1/25/22 28
30 Staðsteypt veðurkápa 20 days Wed 11/24/21 Tue 12/21/21 28
31 Sandblástur á steypta veðurkápu 15 days Wed 12/22/21 Tue 1/11/22 30
32 Frágangur á þaki, dúkur, einangrun og þökur40 days Wed 10/13/21 Tue 12/7/21 19,21
33 Frágangur utanhúss lokið 0 days Tue 1/25/22 Tue 1/25/22 29
34 Frágangur innanhúss 260 days Wed 10/27/21 Tue 10/25/22
35 Slípun og holufylling steyptra veggja 15 days Wed 10/27/21 Tue 11/16/21 22FS+10 days
36 Ílögn/anhydrit yfir gólfhita 25 days Mon 11/15/21 Fri 12/17/21 35FS-2 days
37 Léttir innveggir 20 days Wed 12/22/21 Tue 1/18/22 36FS-2 days,27
38 Glerveggir inni 15 days Mon 12/20/21 Fri 1/7/22 36
39 Raflagnir 60 days Wed 12/22/21 Tue 3/15/22 37SS
40 Pípulagnir 60 days Wed 10/27/21 Tue 1/18/22 35SS
41 Loftræsilagnir 30 days Wed 12/22/21 Tue 2/1/22 37SS
42 Loftræsing búnaður 4 days Wed 2/2/22 Mon 2/7/22 41
43 Brunaþéttingar 15 days Wed 2/2/22 Tue 2/22/22 37FS+3 days,41
44 Málun og spörslun veggja 60 days Wed 2/23/22 Tue 5/17/22 43
45 Uppsettning kerfisloft 60 days Wed 5/11/22 Tue 8/2/22 44FS-5 days
46 Gólfefni 40 days Wed 7/20/22 Tue 9/13/22 45FS-10 days
47 Innréttingar eldhús 10 days Thu 9/8/22 Wed 9/21/22 46FS-4 days
48 Innréttingar salerni og búningsaðstaða 10 days Mon 9/12/22 Fri 9/23/22 46FS-2 days
49 Innihurðir 15 days Wed 9/7/22 Tue 9/27/22 46FS-5 days
50 Byggingaþrif í verklok 20 days Wed 9/28/22 Tue 10/25/22 49
51 Frágangur lóðar og vinnusvæðis 20 days Wed 9/28/22 Tue 10/25/22 50FF
52 Verklok 0 days Tue 10/25/22 Tue 10/25/22 51
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Verkframkvæmd 472 days? Mon 2/1/21 Tue 11/22/22
2 Aðstaða 7 days Mon 2/1/21 Tue 2/9/21
3 Girðing/undirbúningur 4 days Mon 2/1/21 Thu 2/4/21
4 Uppsetning vinnubúða 6 days Tue 2/2/21 Tue 2/9/21 3FS-3 days
5 Jarðvinna 110 days Wed 2/10/21 Tue 7/13/21
6 Uppgröftur húss 25 days Wed 2/10/21 Tue 3/16/21 4
7 Fylling undir sökkla 20 days Tue 3/16/21 Mon 4/12/21 6FS-1 day
8 Fylling að/inní sökklum 50 days Tue 4/13/21 Mon 6/21/21 7
9 Uppgröftur fyrir lagnir 20 days Wed 6/16/21 Tue 7/13/21 8FS-4 days
10 Lagnir í grunni 25 days? Wed 6/9/21 Tue 7/13/21
11 Dren- og frárennslislagnir 25 days Wed 6/9/21 Tue 7/13/21 9FF
12 Loftræsilagnir í jörðu 15 days Wed 6/23/21 Tue 7/13/21 9FF
13 Jarðvinnu lokið 0 days? Tue 7/13/21 Tue 7/13/21 12
14 Burðavirki 151 days Tue 4/13/21 Tue 11/9/21
15 Uppsláttur/járnb/steypa sökklar 50 days Tue 4/13/21 Mon 6/21/21 7
16 uppsláttur/járnb. Steypt plata 20 days Wed 6/16/21 Tue 7/13/21 15FS-4 days
17 Uppsláttur/járnb/steypa veggir 50 days Wed 7/14/21 Tue 9/21/21 16
18 Uppsettning stálburðavirkis 35 days Wed 7/28/21 Tue 9/14/21 16FS+10 days
19 Uppsláttur/járnb/ steypa þakplata 40 days Wed 9/15/21 Tue 11/9/21 18
20 Stálvirki þaks 20 days Wed 9/22/21 Tue 10/19/21 17
21 Létt þakseiningar 15 days Wed 10/20/21 Tue 11/9/21 20
22 Burðavirki lokið 0 days Tue 11/9/21 Tue 11/9/21 19
23 Lagnir í burðavirki 75 days Thu 4/22/21 Wed 8/4/21
24 Raflagnir 60 days Thu 4/22/21 Wed 8/4/21 15SS+7 days
25 Neysluvatn 60 days Thu 4/22/21 Thu 7/29/21 15SS+7 days
26 Frágangur utanhúss 75 days Wed 11/10/21 Tue 2/22/22
27 Ísettning glugga og hurðir 50 days Wed 11/10/21 Tue 1/18/22 19
28 klæðning á útveggi, einangrun og undirkerfi 30 days Wed 11/10/21 Tue 12/21/21 22
29 Klæðning á útveggi, læst koparklæðning45 days Wed 12/22/21 Tue 2/22/22 28
30 Staðsteypt veðurkápa 20 days Wed 12/22/21 Tue 1/18/22 28
31 Sandblástur á steypta veðurkápu 15 days Wed 1/19/22 Tue 2/8/22 30
32 Frágangur á þaki, dúkur, einangrun og þökur40 days Wed 11/10/21 Tue 1/4/22 19,21
33 Frágangur utanhúss lokið 0 days Tue 2/22/22 Tue 2/22/22 29
34 Frágangur innanhúss 260 days Wed 11/24/21 Tue 11/22/22
35 Slípun og holufylling steyptra veggja 15 days Wed 11/24/21 Tue 12/14/21 22FS+10 days
36 Ílögn/anhydrit yfir gólfhita 25 days Mon 12/13/21 Fri 1/14/22 35FS-2 days
37 Léttir innveggir 20 days Wed 1/19/22 Tue 2/15/22 36FS-2 days,27
38 Glerveggir inni 15 days Mon 1/17/22 Fri 2/4/22 36
39 Raflagnir 60 days Wed 1/19/22 Mon 10/17/22 37SS
40 Pípulagnir 60 days Wed 11/24/21 Mon 10/17/22 35SS
41 Loftræsilagnir 30 days Wed 1/19/22 Tue 3/1/22 37SS
42 Loftræsing búnaður 4 days Wed 3/2/22 Mon 3/7/22 41
43 Brunaþéttingar 15 days Wed 3/2/22 Tue 3/22/22 37FS+3 days,41
44 Málun og spörslun veggja 60 days Wed 3/23/22 Tue 6/14/22 43
45 Uppsettning kerfisloft 60 days Wed 6/8/22 Tue 8/30/22 44FS-5 days
46 Gólfefni 40 days Wed 8/17/22 Tue 10/11/22 45FS-10 days
47 Innréttingar eldhús 10 days Thu 10/6/22 Wed 10/19/22 46FS-4 days
48 Innréttingar salerni og búningsaðstaða 10 days Mon 10/10/22 Fri 10/21/22 46FS-2 days
49 Innihurðir 15 days Wed 10/5/22 Tue 10/25/22 46FS-5 days
50 Byggingaþrif í verklok 20 days Wed 10/26/22 Tue 11/22/22 49
51 Frágangur lóðar og vinnusvæðis 20 days Wed 10/26/22 Tue 11/22/22 50FF
52 Verklok 0 days Tue 11/22/22 Tue 11/22/22 51
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Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 1 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 22. ágúst 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 11:45 

EFNI FUNDAR: Val á lokaverkefni.  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík / leiðbeinandi viggom@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Val á tillögu arkitekts fyrir lokaverkefni 

Farið var yfir tillögu sem ég hafði fengið senda frá Ásmundi hjá Kurt og pí af safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarkirkju. 
Tillagan var samþykkt með það að leiðarljósi að safnaðarheimili og kirkjan væru tekin saman. Kennurum leist vel á 
tillöguna og töldu áskoranirnar við að leysa bygginguna nægilega miklar til að þetta gæti verið verkefni annarinnar.  

 

2. Upphaf verkefnisins 

Ræddum hvað er æskilegt að gera við upphaf verkefnisins. Ekki að fara að gera nýja tillögu að tillögu arkitekts heldur 
væri kúnstin í því að virða tillögu arkitekstsins og reyna að leysa bygginguna þannig að hún gangi upp varðandi allar 
reglur og greiningar. Fórum aðeins yfir efnisval arkitekts og hvort það var skilgreint í samkeppnisgögnum. En góð lýsing á 
efnisvali fyrir safnaðarheimili er á plansanum en ekki er gerð mikil grein fyrir kirkjunni þar sem hún var ekki hluti af 
samkeppninni. Það verður betur rætt á fundi við arkitekt. En ég vil reyna að halda sem mest í óskir arkitekts og finna 
lausnir sem ganga upp fyrir hans efnisval.  

 

3. Markmið verkefnisins 

Ég hafði sett mér markmið fyrir verkefni vetrarins sem eru þessi: 

- Vinna að góðri úrlausn fyrir safnaðarheimili og kirkju og finna lausnir sem virða val arkitekts en standast kröfur 
reglugerðar.  

- Vinna góð og skýr gögn fyrir alla fasa verkefnisins.  

- Vinna eftir aðferðafræði BIM til að afla mér betri þekkingu á því sviði í verkefninu.  

- Skoða og kynna mér þá möguleika sem BIM getur betrumbætt verkefnið t.d. með því að nýta mér kóðun 
byggingahluta til að tengja saman magnskrá og verklýsingar.  

- Nýta módelið að fullu fyrir allar magntölur 

- Skoða hvernig líkanið getur best nýst í áætlanagerðir.  

Við ræddum aðeins um kóðun byggingahluta og benti Helgi mér á að kanna aðgang á projectspine.  

 

 

 
NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  
Ekki ákveðið, Viggó sendir út skipulag með viðveru kennara á zoom. Næsti fundur 
ræðst af þeim tímasetningum.  

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 6 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 11. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Byggingahlutar og brunavarnir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Útveggir  

Fórum yfir uppbyggingu útveggja. Ég hafði ákveðið að útveggir safnaðarheimilisins væru steyptir tvöfalt. Fórum aðeins 
yfir hvernig þannig veggur er uppbyggður og framkvæmdur. Venjulega er veðurkápan um 70mm en í mínu tilviki þarf að 
stækka hana til að hafa meiri steypuhulu svo sandblásturinn hafi svigrúm til að taka aðeins af steypunni. Með 
sandblæstrinum verður steypan hrjúfari til að fá tengingu við hraunið í kring. Þarf að skoða útfærslu og deili á svona 
veggjum. Háskóli Íslands eða Alvogen húsið með svona vegg. Útveggir kirkjunnar er meira hefðbundinn steyptur og 
einangraður og klæddur að utan með koparklæðningu. Helgi benti mér á að passa það í deili vinnunni að það eru til 
mörg deili með koparklæðningu þar sem timburbiti er fyrir innan, það má ekki sökum brunahættu. Það hefur þurft að 
rífa klæðningar af þar sem það hefur verið gert.  

 

2. Brunagreining  

Fórum aðeins yfir brunagreininguna og ég velti fyrir mér hvort ég þyrfti út skilti við allar hurðar í fjölnotasal þegar þeim 
er skipt upp í minni sali. Helga fannst líklegt að þeir þyrftu ekki endilega allir að vera aðskildir með brunavegg, sennilega 
væri nóg að vera með brunaveggi milli salar og kirkju og salar og kaffihúss. Þannig væri hægt að fækka flóttaútgöngu 
skiltunum. Skoða líka möguleikann á að hurðirnar eru merktar sem björgunarop en ekki sérstök flóttaleið. Einnig er 
flóttaleiðin í ganginum bakvið altari ekki að ganga upp þar sem hún er bæði og lög og gangabreidd alveg í lágmarki. 
Skoða það að setja úthurð/björgunarop í gluggann bakvið altarið. Þannig er flóttaleiðin stytt til buna og kirkjugestir 
komast beint út úr salnum. Við þetta þarf að byggja upp jarðveg að glugganum sem væri hægt að gera á snyrtilegan hátt 
og í tengingu við hraunið.  

 

3. Þak kirkju 

Ég er að skoða útfærslur á uppbyggingu þaksins. Helgi benti mér á að skoða strengja steypu þ.e. forsteyptar plötur þar 
sem bitarnir koma niður úr. Einingarverksmiðjan eru einu framleiðendurnir á landinu og mögulega gætu þær spannað 
svona stórt haf. En þá er spurning hvort þær sé hægt að móta í halla þaksins. Þetta eru frekar ljótar og groddaralegar 
plötur og þá þyrfti að klæða loftið að neðan. Einnig er ég að skoða uppbyggingu þaksins með límtré.    

 

4. Gluggapóstar 

Er búin að vera að skoða allskonar útfærslur á þessum gluggapóstum og finn engann framleiðanda sem framleiðir svona 
stóra og djúpa álprófíla sem ég get nýtt mér. Helgi kom með þá hugmynd að vera með stálsúlurnar milli hefðbundinna 
gluggapósta og svo yrði klætt utan um þá til að „feika“ útlitið.  

 

 
NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  11. sept (Viggó)  

TÍMI: 17:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 2 

FUNDARSTAÐUR: Kurt og pí, Skólavörðustíg 2 DAGS.: 01. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 11:00 

EFNI FUNDAR: Farið yfir samkeppnistillögu með Arkitekt.   

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Ásmundur Rafn Sturluson Kurt og pí / arkitekt  asi@tark.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Uppbygging þaks  

Ég var með nokkrar vangaveltur varðandi uppbyggingu þaksins þar sem það er staðsteypt og í mikilli mishæð yfir 
kirkjunni. Ég velti fyrir mér hvort það væri plata steypt í einni hæð með lágmarkshalla eða hvort það væri steypt í 
þennan halla. Ási svaraði því að þeir myndu alltaf steypa það í halla og láta þakið  fylgja útlínum hússins. Þetta er þó í 
flóknara lagi og var hann smá stund að rifja upp hvernig það var hugsað.  

En niðurstaðan var sú að það er staðsteypt í halla yfir forrými kirkjunnar er þó steypt plata í lofthæð glugga útveggja. Þá 
myndast kalt rými þar fyrir ofan sem mögulega væri hægt að nýta sem tæknirými. Lofthæðin í kirkjuskipinu myndi þá 
mótast eftir lögun steypta þaksins. Í loftið kæmi hins vegar einhverskonar hljóðdempun sem var ekki útfærð nánar nú. 
Það sama með þak í safnaðarheimili það er steypt í þann halla sem mótar útlínur hússins. Þakið er síðan einangrað að 
neðan og ofan og klætt timbri. Í samkeppnislýsingu er tekið fram að þak fjölnotasals er mótað með gifsi en arkitekt benti 
á að þetta var gert fyrir þónokkrum árum síðan og mögulega komnar betri lausnir á því. T.d. með því að móta það timbri 
eða hljóðdúk. Ég mátti fá frjálsar hendur í að kanna hvaða möguleikar eru í boði og bera niðurstöðu mína undir arkitekt.  

Ofan á þakið verður sett lyngmói til að það samræmist sem best náttúrulegu umhverfinu.  

 

2. Efnisval  

Við ræddum aðeins efnisvalið á útveggjum. Ég bar það undir hann að skoða steyptar samlokueiningar fyrir útveggina. 
Hann var ekki mikið hrifinn af þeirri hugmynd þar sem það myndi skemma þetta náttúrulega útlit sem þeir voru að 
leitast eftir í steypunni. Hann benti á það að það væri alls ekki ómögulegt að einangra útveggina að innan þar sem 
steypti útveggir í safnaðarheimilinu eru fáir og þar sem steyptur innveggur kæmi að útvegg yrði hann slitinn frá þannig 
að einangrun kæmi á milli. Einnig yrði þak einangrað að neðan og ofan, þannig myndi einangrunin haldast heil að mestu. 
Þetta væri gerlegt þar sem hús er á einni hæð. Svo benti hann á að þeir hefðu sennilega hugsað útveggi kirkjunnar 
öðruvísi en var ekki alveg með það í kollinum og ætlaði að ræða það við kollega sinn sem vann með honum að þessu 
verkefni. Með samlokueiningunum kæmi alltaf skil í útlitið sem myndi gera það ónáttúrulegra. Það sem þeir voru að 
leitast eftir var að veggirnir væru meira eins og steinn sem væri búið að taka innan úr. Möguleiki væri á að nota múrkerfi 
en það yrði þá að vera mjög gott múrkerfi eins og Veber (skoða rauða húsið á Austurhöfn). Útveggir eru sandblásnir 
með dökkri steypu og til að það gangi upp þarf steypuhulan að vera meiri. Sandblásturinn þarf að hafa meira svigrúm til 
að taka af veggnum án þess að það fari að koma ryð í gegn.  

 

 

3. Súlurnar milli glugga 

Bæði á safnaðarheimili og kirkju eru miklir gluggaveggir úr álprófílum og við ræddum aðeins útfærsluna á þeim. Þetta 
eru bronslitaðir álprófílar en til að þetta gangi upp þarf að koma fyrir einhversskonar burð inn í þá. Ása fannst áhugavert 
að sjá hvernig þetta væri hægt að leysa til að útlitið myndi halda sér. Benti hann mér á að skoða byggingu háskólatorgs 
hjá Háskóla Íslands, þar væri mikill gluggaveggur og stórt haf, engir burðabitar. Mögulega hefur verið komið fyrir 
stálsúlum inn í álprófílunum. Þetta þarf ég að skoða betur. Mögulega gætu prófílarnir milli glugga stækkað en það er 
betri kostur heldur en að vera með prófíl, súlu, prófíl þannig að sumstaðar á milli minkar gluggaopið. Þarf að skoða 
betur hvernig þetta er útfært þannig að súlurnar og burðurinn er hluti af gluggakerfinu.  

 



 

 

4. Hurðir, stærðir og efnisval hurða 

Ræddum efnisval og útlit innihurða. Allar innihurðir eru í raun viðarhurðir og eru sumar með stóru gleri eins og t.d 
hurðir í skrifstofu og tvöföldu inngangshurðirnar. Aðrar hurðir eru heilar viðarhurðir og ná allar hurðir upp í loft.  

  

5. Kjallari undir kirkju 

Ég spurði aðeins út í það hvort þeir hefðu hugsað um nýtingu á kjallararými sem myndast vegna mishæðar í landslagi. 
Þeir höfðu alveg séð þann möguleika á að vera með tæknirými þar eða jafnveg einhverja garðgeymslu eða jafnvel bæði.  

  

6. Sorp  

Ég tók eftir því að ekki hafði verið gert grein fyrir sorpi á samkeppnistillögunni, enda hafði það sennilega ekki verið 
hugsað til enda. Við vorum sammála um að það þyrfti að vanda valið á staðsetningu sorpsins því það er ekki fallegt að 
sjá það standa uppúr hrauninu eða fólk þurfi að ganga framhjá því þannig að það taki eftir því við aðkomu að kirkjunni. 
Mögulega væri hægt að vera með sorp í rými undir kirkjunni eða ef tæknirými yrði fært í kirkjurýmið væri hægt að 
breyta tæknirými safnaðarheimilisins í sorpgeymslu. Þarf að kanna hvort það rými sé nægilega stórt. Mögulega væri 
hægt að setja djúpgáma út á bílaplanið.  

7. Annað 

Áhersla verður lögð á að leysa verkefnið á þann hátt að það verður haldið í tillögur arkitektsins og leitað lausna þannig 
að það gangi upp án þess að þurfa að breyta útliti eða skipulagi.  

Fundi slitið kl. 12:30 

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  2. sept (Eyþór)  

TÍMI: 16:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 4 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 02. sept 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 15:55 

EFNI FUNDAR: Burðaþol   

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Eyþór Rafn Þórhallsson Háskólinn í Reykjavík / leiðbeinandi eythor@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Þak kirkju 

Fórum yfir uppbyggingu þaks kirkju. Þar sem haf kirkjuskips er stórt þarf að skoða möguleika á burði þaksins. Eyþór 
mælti með að skoða nokkra möguleika.  

1. Steypt þak með forspenntum bitum. SEB bitar geta spannað 18m og þá þarf súlur 50x70 amk. Skoða líka rifloft, 
eftirspennt.  

2. Létt þak byggt upp með timbri. Skoða límtré og athuga hvaða haf límtrésbitar geta spannað.  

3. Stálbitar, þeir geta spannað meira haf, og svo er byggt upp með timbri brotið í þakið.  

Þakplata er þykkt, amk. 26 cm plata, mögulega þykkari yfir kirkju ef það verður steypt.  

Ég mun skoða þessa 3 möguleika og stilla þeim upp til samanburðar. Einnig mun ég leggja niðurstöðuna fyrir arkitekt til 
að fá hans álit og skoðun á möguleikunum.  

 

2. Burður í álgluggakerfi 

Til að ná burði í gluggaveggi þarf að setja burð inn í álprófíla. Eyþór sagði það ganga upp en benti á að það þyrfti samt 
sem áður að þykkja álprófílana þar sem burðarbitinn þyrfti að vera amk. 150x150 mm RHS prófílar  

 

3. Útkrögun þaks á safnaðarheimili.  

Ég velti fyrir mér hvort útkrögun þaksins gengi upp eða hvort það þyrfti þykkingu niður að steypta bitanum fyrir ofan 
gluggaveggi. Eyþór taldi ekki þörf á því þar sem hafið væri ekki það langt og platan væri komin í þykkt 26 cm. Mögulega 
væri líka hægt að setja þverbita milli bita yfir gluggavegg og portvegg þakplötu.  

 

4. Burðaveggir hússins.  

Við fórum yfir grunnmynd til að fara yfir hvaða veggir þyrfti að vera steyptir. Allir innveggir í skrifstofurými, veggur sem 
skilur að fatahengi og salerni, eldhús og geymslur. Veggjaeiningar fyrir felliveggi. Það ætti að uppfylla burð undir 
þakplötu safnaðarheimilis ásamt útveggjum, burðasúlum í gluggakerfi og bitar fyrir ofan gluggaveggi.  

 

Fundi slitið kl. 17:00 

 

NÆSTI FUNDUR:  

DAGS.:  2. september (Viggó) 

TÍMI: 17:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 5 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 02. sept 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 17:00 

EFNI FUNDAR: Efnisval, brunavarnir og reglugerðir  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík / leiðbeinandi viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Efnisval útveggja 

Við ræddum aðeins uppbyggingu útveggja þar sem arkitekt vill ná fram ákveðinni áferð með sandblásinni dökkri steypu. 
Ég benti Viggó á að arkitekt var ekki hrifinn af samlokueiningum þar sem þá koma skil í steypuna sem falla ekki að 
hugmyndum arkitekts. Ég útskýrði fyrir honum hvernig arkitekt hafði hugsað sér að útrýma kuldabrúm.  

Viggó benti mér á að stilla upp þessum 3 kostum og bera þá saman.  

1. Steyptar samlokueiningar.  

2. Steypa tvöfaldan vegg.  

3. Hefðbundinn steyptur veggur einangraður að innan.  

Vega og meta kosti og galla. Hvað hentar best til að uppfylla kröfur arkitekts og leysir allar kuldabrýr.  

 

2. Álgluggakerfi 

Fór aðeins yfir það með Viggó útfærslu á gluggakerfinu. Hann benti mér á að skoða gluggakerfi frá t.d sjúkó, þeir eru 
með svona djúpa álprófíla sem er síðan hægt að renna í stálsúlum í. Gott að stilla upp greiningu og bera saman 
mismunandi kosti á kerfum og rökstyðja þannig valið.  

 

3. Brunahólfun.  

Fórum yfir brunahólfun og flóttaleiðir. Ég bar það undir hann hvort það væri nauðsynlegt að þegar fjölnotasal er skipt 
upp að þá þurfa hurðar innan sala að vera flóttahurðir. Það er eitthvað sem ég þarf að skoða en líklegast þarf það að 
vera þó salirnir eru ekki allir lokaðir þá þarf að gera grein fyrir hverju senario fyrir sig. Þá þurfa einnig felliveggir milli 
rýma að vera burðaveggir.  

 

4. Fólksfjöldi fyrir reglugerðir 

Í kirkjusal er gert ráð fyrir 300 manns í sæti og í fjölnota sal er gert ráð fyrir 170 manns. Ég velti fyrir mér hvort ég þyrfti 
að gera ráð fyrir að húsið sé alltaf fullt þegar maður er að fara yfir reglugerðir og brunahönnun, þó það yrði sjaldnar 
fullnýtt. Viggó benti á að það þarf að standast allar reglur miða við að vera alveg fullnýtt, þá miðavið brunahönnun, 
bílastæði og salernismál.  

 

Fundi slitið kl. 18:30 

 

NÆSTI FUNDUR:  

DAGS.:  4. september (Helgi) 

TÍMI: 16:30 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 6 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 11. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Byggingahlutar og brunavarnir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Útveggir  

Fórum yfir uppbyggingu útveggja. Ég hafði ákveðið að útveggir safnaðarheimilisins væru steyptir tvöfalt. Fórum aðeins 
yfir hvernig þannig veggur er uppbyggður og framkvæmdur. Venjulega er veðurkápan um 70mm en í mínu tilviki þarf að 
stækka hana til að hafa meiri steypuhulu svo sandblásturinn hafi svigrúm til að taka aðeins af steypunni. Með 
sandblæstrinum verður steypan hrjúfari til að fá tengingu við hraunið í kring. Þarf að skoða útfærslu og deili á svona 
veggjum. Háskóli Íslands eða Alvogen húsið með svona vegg. Útveggir kirkjunnar er meira hefðbundinn steyptur og 
einangraður og klæddur að utan með koparklæðningu. Helgi benti mér á að passa það í deili vinnunni að það eru til 
mörg deili með koparklæðningu þar sem timburbiti er fyrir innan, það má ekki sökum brunahættu. Það hefur þurft að 
rífa klæðningar af þar sem það hefur verið gert.  

 

2. Brunagreining  

Fórum aðeins yfir brunagreininguna og ég velti fyrir mér hvort ég þyrfti út skilti við allar hurðar í fjölnotasal þegar þeim 
er skipt upp í minni sali. Helga fannst líklegt að þeir þyrftu ekki endilega allir að vera aðskildir með brunavegg, sennilega 
væri nóg að vera með brunaveggi milli salar og kirkju og salar og kaffihúss. Þannig væri hægt að fækka flóttaútgöngu 
skiltunum. Skoða líka möguleikann á að hurðirnar eru merktar sem björgunarop en ekki sérstök flóttaleið. Einnig er 
flóttaleiðin í ganginum bakvið altari ekki að ganga upp þar sem hún er bæði og lög og gangabreidd alveg í lágmarki. 
Skoða það að setja úthurð/björgunarop í gluggann bakvið altarið. Þannig er flóttaleiðin stytt til buna og kirkjugestir 
komast beint út úr salnum. Við þetta þarf að byggja upp jarðveg að glugganum sem væri hægt að gera á snyrtilegan hátt 
og í tengingu við hraunið.  

 

3. Þak kirkju 

Ég er að skoða útfærslur á uppbyggingu þaksins. Helgi benti mér á að skoða strengja steypu þ.e. forsteyptar plötur þar 
sem bitarnir koma niður úr. Einingarverksmiðjan eru einu framleiðendurnir á landinu og mögulega gætu þær spannað 
svona stórt haf. En þá er spurning hvort þær sé hægt að móta í halla þaksins. Þetta eru frekar ljótar og groddaralegar 
plötur og þá þyrfti að klæða loftið að neðan. Einnig er ég að skoða uppbyggingu þaksins með límtré. Niðurfallsrör 
kirkjunnar eru 3, ég stækkaði rörin til að fækka þeim til að koma til móts við halla þaksins. Það ætti ekki að koma að sök 
þar sem rörin fara inn í klæðningu.  

 

4. Gluggapóstar 

Er búin að vera að skoða allskonar útfærslur á þessum gluggapóstum og finn engann framleiðanda sem framleiðir svona 
stóra og djúpa álprófíla sem ég get nýtt mér. Helgi kom með þá hugmynd að vera með stálsúlurnar milli hefðbundinna 
gluggapósta og svo yrði klætt utan um þá til að „feika“ útlitið.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  11. sept (Viggó)  

TÍMI: 17:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 7 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 11. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 17:00 

EFNI FUNDAR: Byggingahlutar og rýmisskipulag 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík  viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Útveggir  

Fórum yfir val á útveggjum. Ég þarf síðan að skoða deililausnir á tvöföldum vegg.   

 

2. Gluggapóstar  

 Er búin að vera að skoða allskonar útfærslur á þessum gluggapóstum og finn engan framleiðanda sem framleiðir svona 
stóra og djúpa álprófíla sem ég get nýtt mér. Viggó benti mér á að kanna það hvort það væri ekki möguleiki að að 
mjókka RHS prófílana í samræmi við þá pósta sem eru til. T.d 50x200 og setj þá frekar súlu í hvern gluggapóst. Ætla að 
ræða það við Eyþór á næsta fundi. Það væri skemmtilegast að reyna að koma þessu við þannig að það minnki ljósopið 
sem minnst, svo þetta er áhugaverður kostur að skoða.  

 

3. Þak kirkju 

Ég er að skoða útfærslur á uppbyggingu þaksins. Ræddum það að lofthæð Kirkjunnar er mikil sem gefur alveg svigrúm á 
að vera með burðavirki í stærra lagi og klæða það af, eins og t.d gitterbita. Einnig benti ég honum á að ég er að skoða 
límtré og leyfa þá burðavirkinu að vera sýnilegt í bland við einhverskonar hljóðdempun. Honum leyst vel á þá hugmynd. 
Límtrésbita er hægt að fá nánast í hvaða lengd sem er. Þarf bara að vera klár á því hvernig hægt er að nálgast stærri 
límtrésbita varðandi flutning og framleiðslu. Þarf að geta svarað fyrir það í kynningu.  

 

4. Gluggapóstar 

Ég fór í breytingar á innra skipulagi í skrifstofurýminu til að koma fyrir salerni og búningsaðstöðu starfsmanna. Ég ræddi 
þá breytingu við Viggó og þær pælingar um að færa það rými í endann til að vera nær kaffirýminu. Þar er síður 
spennandi að þurfa að standa alltaf fyrir framan skrifstofu prestsins til að ná í kaffibollann. Ætla að prófa að færa rýmin 
og sjá hvort það komi ekki betur út. Einnig var ég að velta fyrir mér hvort opna skrifstofurýmið væri orðið of lítið þar 
sem komast eiginlega einungis 6 borð fyrir. Samkvæmt óskum verkkaupa átti rýmið að vera 60 m2 að stærð og það 
uppfyllir það, þar sem það er rúmlega það. Það átti að gera ráð fyrir 6-8 starfsmönnum svo þá ætti 6 borð að vera í lagi.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Áætlað 15. sept (Eyþór)  

TÍMI: 16:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 8 

FUNDARSTAÐUR: Háskólinn í Reykjavík, stofa 111 DAGS.: 14. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Lagnir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Árni Þór Steinarsson Háskólinn í Reykjavík  atos@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Frárennsli  

Ég var búin að stilla upp lagnaleiðum fyrir frárennsli skólps og ofanvants sem við fórum yfir. Fórum yfir staðsetningu 
lagna og brunna. Ég hafði áhyggjur af því að ná ekki lögnum undir kjallarahellunum nógu neðarlega til að ná 
lágmarkshalla að regnvatsræsi. Ég hafði gert ráð fyrir 10‰ halla. Árni benti á að það væri alveg möguleiki á að minnka 
þennan halla örlítið, fara jafnvel í 8‰ þar sem þarna er rennslið í lögninni orðið talsver meira. Einnig benti hann á að 
oftast er lagt drenlögn 20-30 cm neðan botnplötu með regnvatslögnunum. Þó þarna sé hraun allt í kring og þannig séð 
ætti ekki að vera þörf á drenlögn þá væri það oft gert til öryggis.  

 

2. Neysluvatn  

Fórum yfir drög að lagnaleiðum neysluvatns sem ég hafði sett niður. Lagnir verða steyptar í plötu rör í rör kerfi. 
Stofnlagnir koma að dreifikistum. Árni benti á að það væri betra að reyna að stytta lagnaleiðina að salernum í 
safnaðarheimili þar sem það getur verið erfitt að halda þrýsting í lögnunum svona langa leið. Möguleiki væri að taka 
stofnlagnir í lofti kirkjunnar að salerni bakvið altari og þaðan í gólf að deilikistu salerna safnaðarheimilis. Einni að leggja 
hringrásarlögn með hitalögninni.  

3. Hitalagnir og snjóbræðsla 

Ég hafði gert ráð fyrir gólfhita á flestum stöðum í byggingunni fyrir utan nokkur rými þar sem koma ofnar. Deilikista fyrir 
gólfhita vera á 2 stöðum. Ég velti fyrir mér hvort ég hefði átt að steypa ofnalagnir í gólfplötuna eða taka þær upp í 
kerfisloft og láta þær koma niður að ofnunum. Árni benti á að ef þær væru steyptar í gólf þá yrði að gera ráð fyrir ekki 
hærri en 70°C hita þar sem þetta eru plastlagnir. Sennilega yrði betri kostur að vera með þunnveggja stálpípur í 
kerfislofti sem koma svo niður að ofnum.  

Gert er ráð fyrir snjóbræðslu á öllu kirkjutorginu og einnig helstu gönguleiðum að inngangi. Þetta er mjög stórt svæði 
sem verið er að bræða snjó og á dreifðu svæði. Árni sagði það ekkert vera óeðlilegt við svona byggingar. Þar sem 
snjóbræðslan fer sitthvorumegin við húsið væri æskilegt að taka stofnlögn í grunninn undir húsið að bræðslusvæðinu. 
Einnig væri sniðugt að skoða það að vera með deilikistu fyrir snjóbræðslukerfið úti og væri hægt að fela það í 
einhversskonar skúlptúr eða beði.  

4. Loftræsing 

Ég hafði lagt drög að loftræsileiðum. En ég geri ráð fyrir að innblástur heits lofts við gluggaveggi og kirkjuskips komi upp 
um rist á gólfinu og er því lagt undir plötu. Einnig mun innbástur og útsog vera í kerfislofti. Loftræsisamstæðan mun vera 
staðsett í tæknirými í kjallara. Árni setti ekkert út á þessa tillögu. Ég var einnig að velta fyrir mér staðsettnigu á 
inntaksrist og frákasti. Ég hafði hugsað mér að fela inntaksristina í opnu rými sem myndast fyrir innan kross kirkkjunnar. 
Það er nokkra metra frá jörðu. Frákastið hafði ég hugsað mér að leiða í jörðu og fara með það út í beð neðst við 
bílastæðin. Það væri þá hægt að fela það með gróðri t.d. Þessi staðsettning ætti alveg að ganga upp þar sem það ætti 
ekki að vera mikið mál að draga það um 20m frá kirkjubyggingunni.   

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  16. sept (Eyþór)  

TÍMI: 16:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 9 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 16. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Burðaþol 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Eyþór Rafn Þórhallsson Háskólinn í Reykjavík  eythor@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Burðaþol kirkjuþaks 

Fórum yfir þær tillögur sem ég hafði stillt upp fyrir burð á kirkjuþakinu. Komumst við að þeirri niðurstöðu að líklega væri 
best að taka stálbita í brotið á þakinu og vera svo annaðhvort með límtré eða stál þvert á bitana. Ég þyrfti að stilla þessu 
aðeins upp og skoða stærðir á bitum sem gætu gengið upp. Ég ætlaði að finna út hversu stóran bita ég þyrfti til að 
standast kröfu um hámarks formbeygingu. Fleira var ekki rætt á þessum fundi og verður skoðað betur næsta laugardag 
þegar ég hef stillt þessu upp.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  17. sept (Þormóður)  

TÍMI: 15:30 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 10 

FUNDARSTAÐUR: Háskólinn í Reykjavík, stofa 112 DAGS.: 17. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 15:30 

EFNI FUNDAR: Skipulag 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Þormóður Sveinsson Háskólinn í Reykjavík  ths@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Skipulag 

Fórum yfir skipulag og þær breytingar sem ég þurfti að gera á skriftofurýminu. Honum leyst vel á þetta e kom með 
ábendingu um að stytta ganginn og færa kaffiaðstöðuna aðeins meira í mitt rýmið. Þannig gafst svigrúm til að stækka 
skrifstofu tónlistarstjóra og búningherbergi starfsmanna.  

 

2. Lóðagreining 

Við lóðagreiningu hafði ég lent í vandræðum með að koma fyrir stæðum fyrir hreyfihamlaða nógu nálægt inngangi. 
Þormóður lagði til að gerð yrðu græn stæði sitthvoru megin við gönguleið til að ná fleiri stæðum beint fyrir framan 
ingang. Þó eru enn 28 m frá stæðinu sem er næst innganginum. Í reglugerðinni stendur u.þ.b 25 m frá inngangi svo það 
má teygja það aðeins. Einnig eru þessi stæði eins nálægt og kostur er og er vel hægt að rökstyðja með því. Þarf að gera 
grein fyrir því í greinagerð hönnuðar sem fylgir aðaluppdráttum.  

 

3. Skipulagsskilmálar 

Ég hef enn ekki geta fengið skipulagsskilmálana fyrir svæðið frá Hafnafjarðarbæ og bað Þormóð um að athuga hvort 
hann gæti fundið þá fyrir mig og sent á mig þar sem mér var bent á að hafa samband við hann hjá Hafnafjarðabæ. Hann 
ætlaði að kanna það fyrir mig.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  18. sept (Helgi)  

TÍMI: 13:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 11 

FUNDARSTAÐUR: Háskólinn í Reykjavík, stofa 112 DAGS.: 18. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 13:10 

EFNI FUNDAR:  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Gluggakerfi 

Ræddum aðeins hugmyndir mínar að gluggakerfi og hvort möguleiki væri á að koma fyrir stálprófíl nógu sterkum í 
álprófíla til að vera burður undir þakið. Hann efast um að hægt sé að styrkja gluggakerfið það mikið að það haldi upp 
heilu þaki. Hann kom með þá hugmynd að gluggaprófílar yrðu festiri sitthvoru megin við stálsúluna sem yrði síðan klætt 
af með álprófíl til að líta út sem ein heild. Þessi hugmynd gæti vel gengið upp en huga þarf sérstaklega að þéttingum og 
frágangi til að þetta yrði snyrtilegt og flott. Svo er líka spurning hversu stór prófíllinn væri orðinn, hvort hann yrði ekki 
orðinn of breiður og þar af leiðandi farin að minnka ljósopið í glugganum.    

 

2. Teikning gönguleiðar 

Þar sem mikill halli er á lóð og bílablan hallar og beygir getur verið flókið að ná góðum halla í teikninguna þannig að það 
virki sem ein heild. Helgi benti mér á að teikna planið sem ferhyrning og nota punkta til að hækka og lækka hornin og ná 
þannig hallanum réttum. Klippa síðan frá bogann til að móta planið rétt.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  18. sept (Viggó)  

TÍMI: 15:30 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 12 

FUNDARSTAÐUR: Háskólinn í Reykjavík, stofa 112 DAGS.: 18. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 13:10 

EFNI FUNDAR:  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík  viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Uppbygging kirkjuþaks  

Ég sýndi Viggó hvernig ég hafði hugsað burðavirkið í þakinu og þær pælingar hvernig ég ætlaði að loka því. Ég hafði 
hugsað mér að nota annaðhvort lettþaks einingar eða trapísu steyt þak. Skoðuðum aðeins hvort það yrði flókið að raða 
saman lettþaks einingum í uppbrotið á þakinu. Hann benti á að oft eru skilin eftir búnar sem eru sniðnir á staðnum, eins 
og hornin sem myndast á samskeytunum. Ég þyrfti eiginlega að teikna þetta upp og sjá hvernig einingarnar myndu 
raðast saman. Hann talaði um möguleikann á að tala við sölumann léttþaks, við værum nokkur að skoða þessa þaklausn 
og það gæti verið áhugavert að fá að ræða við mann sem þekkir þetta efni vel. Einnig er líka möguleiki á að leggja 
trapísu yfir burðavirkið og steypa í það. Mögulega þyrfti einhvern frágang á samskeytum í brotunum en þau eru alltaf á 
stálbitanum svo það ætti ekki að vera neitt vandamál. Kosturinn við trapísuþakið er að þversiðið er ekki stórt og 
frágangurinn yrði eins og hefðbundið viðsnúið þak á steypta plötu. En lokafrágangur þakvirkisins gerir út á að vera með 
úthaga gras.   

 

2. Gluggapóstar  

Ég ræddi við hann hugmyndir Helga að gluggapóstunum og styrkingu þeirra til að bera upp þakið. Hann vildi meina að 
það væri betri kostur að tengja þetta meira við gluggapóstinn frekar en að byggja hlíf yfir og breikka þannig bitann. 
Hann taldi þó rétt að sennilega væri ekki hægt að fá álprófílana nógu sterka til að bera upp þakið. Þá kom hann með þá 
hugmynd að vera með add on kerfi sem t.d væri til hjá Schueco sem er skrúfað beint á stálsúluna. Prófíllinn og súlan 
yrðu þá í sömu breitt og sama lit til að virka sem ein heild. Þetta kerfi kemur alveg tilbúið með þéttingar og gott u-gildi 
og gæti því verið hentug og þægileg lausn. Mér leist vel á þessa hugmynd o gefur hún kost á því að vera með mjóa og 
langa gluggapósta. Ég ætla að bera þessar hugmyndir undir arkitektinn og hlera hjá honum hvort þetta er eitthvað sem 
hann myndi samþykkja væri þessi bygging á leið í byggingu.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  19. sept (Eyþór)  

TÍMI: 11:20 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 13 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 19. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 11:20 

EFNI FUNDAR:  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Eyþór Rafn Þórhallsson Háskólinn í Reykjavík  eythor@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Burðaþol kirkjuþaks  

Ég hafði stillt upp burðabitum kirkjuþaksins í Revit og reiknað út stærðir á stálbitum. Vandamálið var að finna nógu 
stóran bita fyrir langsta bitann þar sem Teknisk Stabi gerir ekki grein fyrir stærri bita en HEM100 sem var ekki nægilega 
stór. Eyþór talaði um brúarbita og ég ætlaði að ræða við nokkra vinnufélaga um hvar þeir finna stærðir fyrir stærri bita. 
En sennilega er ég komin upp í 1200-1300 bita. Annars leyst honum vel á þessa uppbyggingu og mun þetta ganga upp 
svona og ekki hrynja niður. Ég mætti líka við súlu við útvegg kirkjunnar þar sem allir stálbitarnir koma saman, en þar þarf 
að vera góðar undistöðru. Veggurinn þykknar upp í 500 og fer alveg niður í sökkul og stendur á stórum fæti til að taka á 
móti öllum kraftinum sem kemur frá stálbitum þaksins. Einnig þar sem ég geri ráð fyrir að klæða burðavirkið af með 
loftaplötum og hafa enga bita sýnilega væri best að hafa stálbita í öllum burðinum. Það einfaldar allar festingar.  

 

2. Gluggapóstar / burðasúlur 

Ég fór yfir þá hugmynd að vera með stálsúlurnar aftan við gluggakerfið eins og Viggó hafði talað um á síðasta fundi og 
þeir yrðu 50x200. Þannig yrðu þær alveg undir veggnum og jafn breiðir og þeir. Honum leyst vel á þá hugmynd og þá 
væri súla við hvern póst. Ég spurði hvort það væri nauðsynlegt að steypa líka í súlurnar. Eyþór svaraði því að það væri 
kannski ekki nauðsynlegt þar sem styrkur súlunnar ætti alveg að vera nóg en hins vegar væri það betra gagnvar 
brunaþoli þar sem stálið þolir ekki svo mikinn hita áður en það fer að missa styrk. Var því sú ákvörðun tekin að steypt 
verður í súlurna.  

 

3. Útkrögun á þaki og skyggni 

Þak safnaðarheimilisins stendur mikið út frá húsinu og nokkrum stöðum. Þar sem ekki var hentugt að setja niður súlur 
þar sem þær fær beint í gögnuleið þarf að ráðast í frekari útfærslur. Eyþór sló inn í Excel útreikniskjal hjá sér og komst 
ekki lengra en 2,6m út frá húsinu þar sem þá var hann komin í niðurbeygju 14mm með 25cm plötu, sem má ekki vera 
meiri. Var því farin sú leið að setja bita með sirka 3m millibili sem koma upp úr þakinu þar sem útkrögunin er lengri. 
Passa þarf uppá að bitinn fari jafn lang yfir útvegginn í báðar áttir. Einnig skoðuðum við skyggni yfir kirkjuinngang, en 
það skarar líka einhverja sirka 5m út og engar súlur. Annar bitinn um skyggnið kom í beinu framhaldi af útvegg og gæti 
því fengi styrk frá þeim vegg. Til að ná hinum bitanum í steyptan vegg þurfti ég að stækka skyggnið sem kom ekki að sök 
og var það gert. Bitinn er 1m hár sem samkvæmt Eyþóri er nægilegt til að halda skyggninu sem verður steypt út frá 
steyptir loftplötu yfir forrými kirkjunnar.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  22. sept (Árni)  

TÍMI: 16:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 14 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 22. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Lagnir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Árni Þór Steinarsson Háskólinn í Reykjavík  atos@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Frárennsli  

Ræddum kóta á skólplögnum og ofanvatnslögnum, en þar sem brunnarnir koma fyrir framan hús eru þeir frekar nálægt 
hvor öðrum til að tryggja 20 ‰ halla á skólpinu í tengipunk skólpfráræsi. Árni talaði um að það væri betri kostur að fá 
skólpið aðeins neðar og yrði sennilega gert þegar þetta færi áfram í lagnahönnun með því að minka hallann á lögnunum. 
Einnig að hallinn á regnvatninu og skólpinu yrði í sama halla frá brunnunum að ræsibrunnum Hafnafjarðar. En þetta 
slyppi svona þar sem ég er búin að passa uppá að hæfilegur halli er á öllum lögnum.  

2. Neysluvatn  

Fórum yfir þær breytingar sem ég gerði á lagnaleiðum neysluvatnslagna frá því síðast þar sem ég stytti lagnaleið að 
salernum safnaðarheimilis með því að setja inn tengipunkt í austurenda kirkjubyggingarinnar. Leiðin er nú um 50 m að 
deilikistu og var það í lagi, lögnin yrði þá eitthvað sverari fyrir vikið. Einnig ræddum við um að hringrásarlögn kæmi með 
heitavatnslögninni frá varmaskipti.  

Ég á eftir að finna hentuga staðsetningu á brunaslöngum og þarf að passa uppá að setja lögn að henni á lagnagreiningu. 
Árni talaði um að oftast er sett sér lögn fyrir brunaslönguna en í sumum tilfellum er hún sett á neysluvatnslögnina, en þá 
þarf að passa upp á að hún uppfylli brunakröfur og ákveðnar reglur varðandi það að í þessari lögn liggur oft vatn sem 
getur orðið gamal þar sem hún er ekki mikið notuð og þá er hætta á að það leki til baka og blandist neysluvatninu.  

3. Hitalagnir og snjóbræðsla 

Fórum yfir stærð snjóbræðlsukerfisins sem var orðið ansi stórt eða 1240 m2. Sökum stærðar er ekki möguleiki á að vera 
með opið kerfi svo kerfið yrði alltaf lokað með frostlegi. Árni sló saman áætlun um að frostlögurinn einn og sér í svona 
stórt  kerfi myndi kosta um milljón + vsk og yrði þá orðið ansi dýrt í rekstri, þetta yrðu þá um 5km af rörum og 800l af 
frostlegi. . Við fórum yfir það hvar væri hægt að minnka snjóbræðsluna og þar sem göngustígur norðanmegin er alveg 
3m breiður yrði sennilega alltaf farið í það að bræða bara hálfan stíginn. Við það náðist kerfið niður í rúmlega 900 m2 
sem var strax orðið skárra og mun ég ganga út frá þeirri stærð og skoða hvort það sé möguleiki á að minnka það enn 
frakar.  

Gólfhitalagnir og ofnalagnir voru orðnar klárar, en mætti taka saman stærð gólfhitakerfisins og setja það á teikninguna.  

4. Loftræsing 

Ég var aðeins byrjuð að setja upp töflu til að áætla loftmagnsþörf fyrir hvert rými og bygginguna til að geta áætlað 
stokkastærðir og stærð á inntaksrist og frákasti. Fórum yfir það og ég benti Árna á að ég hafi ekki gert ráð fyrir 
innblæstri í salerni og geymslur og var hann sammála því að það væri rétt þar sem þá væri hætta á að óhreint loft færi 
að blandast loftræsingunni. Eins í eldhúsinu þá er fínt að gera ráð fyrir einhverjum innblæstri en að hafa hann minni en 
útsogið til að koma í veg fyrir blöndun lofts. Þó er þetta ekki stórmál í þessu eldhúsi þar sem þetta er hugsað meira til að 
koma með og framreiða tilbúin mat heldur en að framleiða matinn á staðnum. Ég sýndi Árna  hvar ég hafði hugsað 
staðsetningu á inntaksristinni og jafnvel að notast við veðurhlíf og lýsingu til að gera hana að hluta hönnunarinnar þar 
sem hún kemur inn í krossrými kirkjunnar og væri möguleiki á að fela hana með hlíf og lýsingu. Frákastið ætla ég að setja 
út á lóð í tréin og láta það koma úr súlu eða notast við frákasthatta sem skjóta loftinu upp í loft þannig að minni líkur eru 
á að ákveðin vindátt geti leitt frákastsloftið að inntakinu.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  23. sept (Helgi)  

TÍMI: 16:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 15 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 23. sept. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Greiningar og aðaluppdrættir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Brunagreining   

Fórum yfir brunagreininguna, ég velti fyrir mér hvort þyrfti að vera neyðarlýsing við hverja hurð á gluggavegg úr 
fjölnotasal eða hvort þessar hurðir væri skilgreindar sem björgunarop þar sem þær væru vel sýnilegar og aðgengilegar 
frá salnum. Helgi samþykkti að það ætti að nægja og ekki þyrfti neyðarlýsingu fyrir hverja hurð. Hins vegar ef upp kemur 
eldsvoði og allt verður í myrkvi gæti verið gott að hafa einhverskonar neyðarlýsingu við hurðarnar. Möguleiki er þá að 
það verði ljós fyrir ofan hurðar í loftaklæðninu þar sem loftið eru timburrimlar er auðvelt að fela lýsinguna og hún 
verður tengd brunaboða þannig að ljós kviknar þegar kerfið fer í gang. Fórum líka yfir staðsetningu brunaslöngva, en 
þær eru 2 í byggingunni, 1 í safnaðarheimilinu og hin í kirkjunni. Ég sýndi Helga þær pælingar hjá mér að brunaslöngur 
og slökkvitæki væri í skáp sem væri innfelltur í vegg og gengið snyrtilega frá þannig að lítið bæri á þeim.  

2. Hljóðgreining  

Fórum yfir hljóðgreininguna sem ég hafði gert. Fryir kirkju er ekki sér kafli um hljóðkröfur í ÍST45 og þurfti ég þá að velja 
sambærileg rými. Ég stddist við kafla 8, framhaldsskólar og kafla 11 skrifstofur auk annarra kafla fyrir ómtíma. Ég ræddi 
það aðeins við hann hvort það væri í lagi að gera strangari kröfum m hljóðvist í sumum rýmum eins og t.d. að uppfyllka 
flokk B fyrir kirkjusal og fjölnotasal en restina af byggingunni væri í flokki C. Hann benti á að venjulega þarf byggingin að 
uppfylla lágmarkskröfu sem er C og það er það sem kæmi fram í byggingalýsingu. En svo væri hægt að fara fram á í 
hljóðgreiningu að ákveðin rými uppfylli strangari kröfu. Það væri þó óðarfi að gera sérstaklega grein fyrir því í 
byggingalýsingu.   

3. Aðaluppdrættir  

Nú er greiningum að ljúka hjá mér og er ég að byrja að undirbúa aðaluppdrætti. Fór yfir með Helga nokkra punkta 
varðandi uppsetningu á blaði, þar sem byggingin rétt sleppur í einu lagi á blaðið en er mjög tæp vorum við sammála um 
að skipta grunnmynd á 2 blöð, til að hafa meira pláss fyrir málsetningar. Ég þarf þá að útbúa lykilmynd. Einnig er gott að 
hafa eitt útlit sem sýnir heildarútlit í 1.200 þar sem lóðarmörk komast ekki fyrir á útlit 1.100, lóðin yrði þá stytt og klipt 
saman í útlitum 1.100. afstöðumynd og byggingalýsing fara á saman blað. Aðaluppdrættirnir verða þá afstöðumynd og 
byggingalýsing, lóðaruppdráttur, grunnmynd kjallara, grunnmynd 1. Hæðar, þakmynd, helstu snið, útlit 1.100, útlit 1.200 
og skráningartafla.  

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  2. okt þormóður  

TÍMI: 14:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 16 

FUNDARSTAÐUR: Stofa V111 DAGS.: 2. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 14:00 

EFNI FUNDAR: Aðaluppdrættir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Þormóður Sveinsson Háskólinn í Reykjavík  ths@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Rýmisnúmer á blað  

Þar sem byggingin hefur 2 aðalinnganga velti ég því fyrir mér hvar væri best að byrja númera röðina. Þormóður sagði að 
þetta gæti í raun verið allt bara eitt númer þar sem sami rekstraraðili væri að byggingunni. En það væri sniðugt að hugsa 
þetta þannig að mögulega er hluti hússins leigður út og hafa það þá á sér númeri til að fá fermetrafjölda leigurýmisins 
eins og t.d salur og sameiginleg rými safnaðarheimilisins. Niðurstaðan var því að kirkjuhlutinn væri allur á sama númeri, 
skrifstofuhlutinn fengi sama númer og restin af safnaðarheimilinu væri á sama númeri. Tæknirými og garðgeymsla væri 
síðan á sama númeri.  

2. Halli á göngustíg við bílastæði.   

Ég var búin að teikna upp halla bílaplans og göngustígs fyrir framan kirkjuna miða við halla í lóð. Með því að teikna einn 
halla milli hæðapunkta var ég að fá halla 1:15 en þar sem þarna eru bílastæði fyrir hreyfihamlaða og þessi aðkoma á að 
vera aðgengileg fyrir alla er þetta of mikill halli skv. Byggingareglugerð sem má ekki vera meiri en1:20. Ég fór aðeins yfir 
það með Þormóði hvernig mætti leysa þetta þar sem ég var bundin kótanum fyrir neðan vegna inngans í tæknirými 
kjallara og kóta fyrir ofan vegna aðkomu að kirkjutorgi. Hann kom með þá lausn að aðlaga landið betur þannig að minni 
halli yrði um bílastæði hreyfihamlaða og að kirkjutorgi þar sem þar væri aðkoma þeirra að byggingunni. Fyrir neðan það 
mætti hallinn verða aðeins meiri þar sem ekki er gert sérstaklega ráð fyrir aðgengi hreyfihamlaða um aðkomu upp stiga 
frá kjallararými.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  6. okt (Árni)  

TÍMI: 16:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 17 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 6. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Loftræsing 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Árni Þór Steinarsson Háskólinn í Reykjavík  atos@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Útsog úr safnaðarheimili 

Eftir að ég hafði reiknað út stokkastærðir tók ég eftir því að lagnaleið stokkanna frá samstæðu yfir í safnaðarheimili var 
ekki nægilega stór þar sem ekki væri mikið pláss í kerfislofti þar sem tengigangur fer frá kirkju yfir í safnaðarheimili. Ekki 
kom til greina að fara með lagnir beint frá kirkjusal yfir í fjölnotasal þar sem lagnirnar yrðu sýnilegar að hluta innan 
kirkjunnar vagna hæðamunar á lofti eða það hefði þurft að fara í að byggja eitthvað aukalega utan um þær sem hefði 
alltaf verið sýnilegt innan úr kirkjusal. Ég leitaði þess vegna að betri lausn og spurði m.a. vinnufélaga minn sem hefur 
reynslu af loftræsihönnun hvort það þekktist að vera með loftræsistokka grafna í jörðu. Hún benti mér á verkefni sem ég 
gat kíkt á þar sem þetta var gert. Út frá því ákvað ég að taka útsögstokk í jörðu fyrir utan byggingun frá samstæðu og yfir 
í safnaðarheimili þar sem stokkurinn kæmi upp um lagnastokk í geymslu og dreyfðist þaðan um safnaðarheimilið. Ég fór 
yfir þessa tillögu með Árna og fórum yfir það hvernig frágangur á lögninni væri. En hún er úr ryðfríu stáli, samskeyti 
soðin og einangrun um stokkinn. Honum leyst vel á þessa lausn og var hún samþykkt.  

2. Staðsetning á inntaki og frákasti 

Ég sýndi Árna teikningu þar sem ég haðfi staðsett inntaksristina og frákaströrið með málsetningum til að ganga úr 
skugga um að inntakið og frákastið væri ekki of nálægt hvor öðru. Árni samþykkti þessa staðsetningu þar sem bæði 
mikill hæðamunur var og langt frá hvo öðru. Ég sýndi líka Árna pælingu sem ég var með varðandi það að fela 
inntaksristina bakvið veðurhlíf og nýta ljóskastara sem kasta ljósi í átt að krossunum og þ.a.l. varpa skugga á veggina á 
bakvið þar sem inntakið er staðsett. Honum leyst vel á þessa hugmynd og var hún samþykkt.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  8. okt (Viggó)  

TÍMI: 17:00 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 18 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 8. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 17:00 

EFNI FUNDAR: Deili 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík  viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Gluggadeili 

Er búin að vera að skoða deili og hvaða deili ég þarf að lista upp og leysa. Ég ræddi sérstaklega um gluggadeili við Viggó 
þar sem ég var að skoða það hvernig póstar og frágangur er á efri og neðri brún gluggaveggsins þar sem hliðarnar eru 
með add-on kerfi og festast beind á stálvirki. Ég spurði hvort það væri hægt að vera með mismunandi pósta á hliðum og 
fyrir ofan og neðan. Hann var ekki alveg á því að það væri hægt og best væri að vera eð sama kerfið allan hringinn. Þá 
væri best að vera með stálprófíl billi stálburðasúlnanna og búa til stálvirki sem glugginn festist á allan hringinn. Þá er líka 
þéttingin eins. Viggó benti á að það sem ég þarf að skoða sérstaklega og passa uppá í deilum er festing og þétting.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki ákveðið  

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 19 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 16. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 14:10 

EFNI FUNDAR: Deili og aðaluppdrættir 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Deili 

Frágangur glugga við gólf og hellulögn að  utan. Ég er að leytast eeftir lausn þar sem gólfefni og hellulögn „fljóta“ saman 
í nánast sömu hæð. Til þess þarf gluggapóstur að vera niðufelldur og niðurfallsrenna fyrir framan til að vatn safnist ekki 
við glugga og eigi á hættu að leka inn. Helgi sagði að þetta deili gengi upp svona en ég ætti að bæta við flá á áfellu undir 
gluggapóst. Einnig væri möguleiki á að vera með gataðan stál vinkil frá skúffu við jarðveg og að glugga og þannig sleppa 
við að bora vinkil í gluggaprófíl.  

 

Ég er einnig að lenda í vandræðum með að útfæra frágang þar sem burðarsúla kemur að steyptum vegg. Þarna þarf að 
uppfylla miklar hljóðkröfur milli rýma og ekki víst að gluggaþéttingin geti uppfyllt þær. Helgi kom með þá hugmynd að 
slíta gluggann þarna og vera með steyptan vegg sem er einangraður eins og steyptu útveggirnir í safnaðarheililinu. Þarf 
að skoða þessi samskeyti nánar þar sem útlit skiptir líka miklu máli og þarf að halda í það. Einnig eru þessi samskeyti 
milli kirkjusalar og forrýmis sem getur verið til vandræða þar sem þarf að halda í útlit út á kirkjutorg.  

 

Frágangur á fellivegg við súlu. Þar er spurnign hvort það sé ekki hægt að klæða með álprófíl utan um til að fella ramma 
felliveggs inn í og fylla með steinull. Þannig virkar þetta sem ein heild þó súlan virðist þykkari.  

 

2. Aðaluppdrættir 

Fór yfir það með Helga hvort ég ætti að sýna þakhalla á lóðaruppdrætti eða hvort það ætti að vera sér þakmynd í 
aðaluppdráttum. Helgi vildi meina að þakmynd sem sýnir þakhalla ætti að vera í verkteikningum og þyrfti ekki 
sérstaklega að koma fram á aðaluppdráttum. Það ætti að nægja að lýsa uppbyggingu þaks í byggingalýsingu og að þakið 
uppfylli lágmarksþakhalla.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  16.okt.2020 (Viggó)  

TÍMI: 15:10 

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 20 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 16. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 15:10 

EFNI FUNDAR: Deili  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík  viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Deili 

Frágangur glugga við gólf og hellulögn að  utan. Fórum yfir deili sem ég hafði skissað aftur með niðurfallsrenu fyrir 
framan. Viggó benti mér á að passa hlutföllin í deiliskissum, ristin leit út fyrir að vera ansi þunn miða við það sem hún 
þarf að vera. En einnig kom hann með þá hugmynd að setja öfuga U prófíla með sirka 60 sm millibili sem ristin getur 
lagst ofan á. Þannig get ég verið með heila rist án þess að þurfa að skrúfa í prófílinn.   

 

Skoðuðum frágang þar sem súla kemur að steyptum vegg. Hann benti á möguleikann við að steypti veggurinn myndi 
enda fyrir aftan súluna, þannig væri ekki eins ljótt að horfa á endann á veggnum gegnum gluggann. Þá er bara spurning 
hvernig maður leysir hljóðmálin milli rýma gegnum súluna og gluggann. Hann bað mig um að senda sér deili á þessu og 
ætlaði að senda á mig lausn sem þeir fóru einu sinni í stapaskóla sem var ekki alveg eins og þessi en mögulega eitthvað 
svipuð sem væri hægt að nýta sér.  

 

Frágangur á fellivegg við súlu. Viggó var alveg sammála því að þarna yrði bara að klæða af með álprófíl til að hylja 
rammann þó súlurnar breikki eitthvað við það.  

 

Niðurfall í stálsúlu. Viggó benti mér á það að þarna gæti verið erfitt að koma niðurfallsrörinu í súluna sem var alveg 
lokuð. Betra væri að láta rörið koma niður og klæða svo af með álprófíl sem gæti þá jafnvel verið aðeins minni. Það 
myndi einnig einfalda aðgengi að niðurfallsrörinu ef til þess kæmi að þyrfti að skipta um.   

 

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 21 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 23. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 14:00 

EFNI FUNDAR: Skráningartafla  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Þormóður Sveinsson Háskólinn í Reykjavík  ths@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Skráningartafla 

Fórum yfir skráningartöflu sem ég hafði gert og Þormóður samþykkti hana. Var með smá athugasemdir sem hann vildi 
að ég myndi bæta inn. Það var að setja í Athugasemdir texta um að tiltekin rými (skrá rýmisnúmer sem eiga við) eru með 
niðurtekin loft og rúmmál þeirra eru tekin með í heidarrúmmáli rýmisins. Það var vegna þess að ég hafði tekið 
lofthæðina alla með í hæð á skáningartöflu og þetta væri til að gera frekari skil á því að niðurteknu loftin væru tekin 
með. Einnig hafði ég velt fyrir mér hvernig og hvort útiskyggnin eru skráð og hann sagði mér að skrá öll skyggnin undir 
sama númeri og sem B rými.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 22 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 23. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Verkteikningar  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Uppsetning teikninga 

Ég fór yfir það með Helga hvernig ég hafði skipt grunnmyndum niður á blöð. En þar sem þau voru í 1:50 þurfti að skipta 
þeim á 5 blöð. Við vorum sammála um það að hafa grid línur á teikningunum og láta þær skarast milli blaða þannig að 
betur væri hægt að átta á teikningunni og einnig er gott að nota þær til málsetningar þegar heildarmál nást ekki. Helgi 
sýndi mér notkun á view reference og að setja þau niður þar sem teikningin er að klippast í sundur til að vísa á þá 
teikningu sem næsti partur er. Þetta tákn hef ég líka verið að nota til að vísa í innréttingateikningar en hafði ekki áttað 
mig á að það væri einnig gott að nota það í þessum tilgangi. Einnig velti ég því fyrir mér hvort það mætti sýna þakmynd í 
1:100 til að fá betri heildarsýnd á þakið en Helgi sagði það betra að hafa hana í 1:50 í samræmi við allar hinar 
grunnmyndir verkteikninganna. Grunnmyndir verkteikninga væri alltaf í 1:50 

2. Deili 

Ég hafði gert 2 útfærslur á frágangi gluggakerfisins við steyptan vegg og var búin að senda á Helga fyrir fundinn. Við 
ræddum aðeins deilið og að það gengi upp svona varðandi hljóðkröfur og frágang. Við vorum sammála því að deilið sem 
sýnir steyptan vegg að stálsúlunni myndi henta betur en að slíta gluggavegginn og fara með steypta veggin útfyrir. Með 
því að láta steypta vegginn koma að súlunni og klæða súluna með þungri steinull og nota hljóðeinangrunarteip milli 
steypu og súlu, klæða síðan af með álprófíl í sama lit og gluggann væri ég ekki að skemma fyrir heildar útlitinu.  

3. Gluggateikningar 

Ég ráðfærði mig við Helga hvernig væri best að númera útigluggana hjá mér þar sem þeir væru oft allur veggurinn og 
tengdust jafnvel saman á hornum. Hann taldi best að setja bara 1 númer á hverja gluggahlið þannig að glugga u-ið við 
kirkjutorgið fengi 3 númer, 01, 02 og 03.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Í næstu viku. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 23 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 29. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 15:00 

EFNI FUNDAR: Burðaþol  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Eyþór Rafn Þórhallsson Háskólinn í Reykjavík  eythor@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Þakvirki 

Fórum yfir uppbyggingu stálvirkis í þaki kirkjubyggingarinnar. Honum leist vel á það sem ég hafði sett upp. Stæðsti bitinn 
sem er 25 metrar var þó svo stór að okkur þótti betra að setja bita líka þvert á hann til að fá meiri styrkingu og geta 
minnkað hann aðeins. Honum leist vel á að nota götuðu bitana til að ná lögnum í gegn. Einnig ræddum við um 
brunavarnir á bitunum og besta leiðin til að brunaverja þá var að nota brunamálingu.   

2. Burðavirki 

Fórum létt yfir allt burðakerfi hússins og honum leist vel á þetta. Húsið mun standa uppi.   

3. Byggingalýsing 

Eyþór las yfir byggingalýsinguna mína og kom með smávægilegar athugasemdir sem ég lagfærði.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 24 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 29. okt. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 17:00 

EFNI FUNDAR: Verklýsingar  

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík  viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Verklýsingar 

Fór yfir með Viggó uppsettningu á verklýsingu og hvað þyrfti helst að hafa í huga. Hann benti á að passa uppá að taka 
ekki saman í einn lið efni sem er ekki magntekið eins í magnskrá eins og þakpappa og einangrun. Þakpappinn er 
bræddur upp kanta og ofan á en einangrunin kemur að. Betra væri að skipta upp í fleiri flokka.    

2. Deili 

Ég hafði hugsað mér að reyna að vinna verklýsingar nokkurnvegin á sama tíma og deiliteikningar væru í gangi. Svo við 
fórum lauslega yfir þann deilifrágang sem ég hafði hugsað mér að taka fyrir. Þ.e. frágang glugga við jarðveg og efra 
stykki gluggans. Einnig þakdeili af hvoru þaki fyrir sig og svo ýmis frágangs deili tengd gluggaveggnum, stálsúlunum og 
frágangi þau. Honum leist vel á þetta.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 25 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 05. nóv. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 17:00 

EFNI FUNDAR: Teikningar 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Klæðning kirkjunnar 

Ræddum klæðningu kirkjubyggingarinnar. Ég hafði velt vöngum mínum yfir því hvernig best væri að setja upp læsta 
koparklæðningu. Var búin að fá send deili frá Áltak en þau mæltu með að vera með timbur bakvið klæðninguna. Við 
Helgi höfðum rætt það í upphafi annar að það væri bannað í dag svo ég var ekki alveg viss hvað væri þá best að nota í 
staðin. Því áltrapísa gekk heldur ekki upp þar sem álið og koparinn mega ekki liggja saman. Helgi kom með þá tillögu að 
nota viroc plötu í staðin, það væri að vísu mjög dýrt en það hefur góða brunamótstöðu. Svo ákveðið var að ég myndi 
setja viroc plötu á álundirkerfið og koparklæðninginn er síðan fest á hana.  

2. Gluggateikningar 

Fórum yfir gluggateikningarnar. Öryggisgler er á öllum gluggum svo það var nó að taka það fram í texta eða í töflu að allt 
gólfsítt gler væri öryggisgler. En bruna gler eru merkt á teikningunni þar sem þau eiga við. Þar sem gluggaveggir eru 
stórir þurfti að skipta útlitinu á þeim í 2 og Helgi benti mér á að það gæti verið þægilegt að númera glerin í hverjum 
glugga til að átta sig betur á heildarmyndinni og glugga málsettninugm. Einnig benti hann á að ég átti eftir að númera og 
merkja hurðir í gluggavegg, sem ég tók til mín og lagfærði.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 26 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 13. nóv. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 14:50 

EFNI FUNDAR: Deili 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Deili 

Fór yfir þau deili sem ég var komin með og fékk góðar ábendingar og leiðsögn frá Helga sem ég tók til mín og lagfærði 
eftir. Þetta snérist mest að frágangi um læstu klæðninugna en hún hafði verið að vefjast mest fyrir mér.  

Ekki gafst mikill tími í yfirferð en ég ætlaði að senda teikningapakkann á Helga og hann ætlaði að renna létt yfir hann.   

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 27 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 13. nóv. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 17:30 

EFNI FUNDAR: Deili 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Viggó Magnússon Háskólinn í Reykjavík  viggom@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Deili 

Renndum aðeins yfir þau deili sem ég hafði sett á blað og tók niður ábendingar sem ég lagfærði. Gott innlegg að hafa í 
huga hvernig á að komast að festingum eins og á sumum stöðum var ég hreinlega búin að loka á aðgengi sem  gerir 
uppsetninguna erfiða eða jafnvel ómögulega. Ég mætti úr því og ætla að muna að hafa betur í huga í hvaða röð 
uppbyggingin á sér stað til að átta mig betur á hvar og hvernig er best að festa og þétta. Við ræddum aðeins þetta 
málefni þakpappi eða PVC dúkur sem mér skilst að sé lögmál hjá sumum verktökum. En honum lýður betur með að 
fyrirskrifa tvöfaldan pappa ofan á einangrunina er PVC dúk svo ég hélt mig við það.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 28 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 20. nóv. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 12:00 

EFNI FUNDAR: Verkteikningar 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Helgi Guðjón Bragason Háskólinn í Reykjavík  Helgigb@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Merkingar á grunnmynd 

Spurði Helga út í það hvort verið væri að merkja hljóðkröfur sérstaklega á grunnmyndum eins og brunakröfur. Hann 
sagði það óþarfi þar sem búið væri að skilgreina veggjatýpu sem á að vera í veggnum og sú uppbygging veggjarins sem 
var valin á að standast þær hljóðkröfur sem eru í rýminu. Ég átti eftir að gera skýringarmyndina þar sem veggjatýpurnar 
koma fram, mun bæta úr því eins fljótt og auðið er.  

2. Deili 

Spurði Helga út í það hvernig frágangur á lettþaki er hvort það verður að vera dúkur eða hvort það væri hægt að nota 
pappa. Hann benti mér á að kanna hvað framleiðandinn segir og fara eftir því. Síðan ofan á það er hægt að setja grænt 
kerfi eins og er á steypta þakinu.  

Ég velti upp þeirri spurningu hvort maður er að tilgreina sérstaklega hvernig þéttiborði er um gluggana, því sumstaðar er 
maður að sjá tilgreindan EPDM dúk um glugga en stundum bara þéttiborði. Hann útskýrði aðeins fyrir mér hvernig 
EPDM dúkurinn virkar eins og teyja sem límist á flötinn og hefur reynst mjög vel í byggingum. Þess vegna væri mjög oft 
verið að tilgreina þennan ákveðna þéttiborða. Ég var þá sammála því að ég set EPDM borða um glugganana.  

Einnig spurði ég hvort það ætti að sýna einhverjar málsetningar á deilunum, hann taldi það óþarfi nema það eigi að sýna 
eitthvað ákveðið. Eins og ákveðna þykkt á efninu eða álíka. Oftast væri það skrifað í textann en stundum málsett ef það 
er erfitt að koma því skýrt fram í texta.  

3. Verklýsingar 

Ég renndi stuttlega yfir verklýsingarskjalið hjá mér, og var aðalega að sýna honum hvernig ég hafði skipt upp 
gluggakaflanum og sér liður fyrir hvert glugganúmer. Honum leist mjög vel á þetta svona.  

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



 

Ástjarnarkirkja 
Safnaðarheimili og kirkja 

 

FUNDARGERÐ NR. 29 

FUNDARSTAÐUR: Zoom DAGS.: 25. nóv. 2020 

FUNDARRITARI: Snædís Þráinsdóttir TÍMI: 16:00 

EFNI FUNDAR: Burðabiti og deilifrágangur 

 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA: NETFANG: 

Snædís Þráinsdóttir Háskólinn í Reykjavík / nemandi Snaedis15@ru.is 

Eyþór Rafn Þórhallsson Háskólinn í Reykjavík  eythor@ru.is 

 
EFNI / NIÐURSTAÐA 

1. Burðabitar upp úr steyptu þaki 

Ég hafði ákveðið að burðarbita sem eru á steyptu þaki safnaðarheimilis myndi koma niður úr þakinu en ekki upp eins og 
við Eyþór höfðum rætt fyrr í vetur. Það gerði ég aðalega til að bitarnir myndu ekki hindra vatnsrennsli að niðurföllum 
þar sem þeir væru að koma þvert á hallann. Þetta kemur ekki að sök útlitslega séð að innan þar sem það er kerfisloft og 
skyggni er einnig klætt timburlofti svo þessir bitar koma aldrei til með að sjást. Hann samþykkti þessa breytingu hjá mér.   

2. Deili 

Skoðuðum deilin og fórum yfir nokkrar athugasemdir sem hann gerði. Þarf að skoða aðeins vatnsbretti undir glugga þar 
sem það er mjög langt og koparinn er svo þunnur að þetta gæti beyglast bara. Möguleiki væri að setja áláfelli undir sem 
er þykkari. En þá lendi ég í þeim vanda að koparinn og álið má ekki liggja saman. Ég verð að kanna þetta nánar og finna 
út hvernig ég leysi þetta.  

Við ræddum aðeins öryggisniðurföll og hvort ég þyrfti að setja þau á þakkantinn hjá mér. Hann sagði það óþarfi þar sem 
kirkjuþakið er allt í halla svo einungis myndi myndast pollar sem flæða svo yfir þakkantinn ef niðurfallið klikkar. Þakið 
þolir 100 mm vatnssöfnun ef það er jafnt yfir allt þakið svo þetta sleppur alveg vegna mikil halla þaksins. Á þaki 
safnaðarheimilis er ekki eins mikill halli en þar er þó halli sem kemur í veg fyrir að vatn safnist jafnt upp allt þakið, auk 
þess er þakkanturinn mun styttri eða um 170 mm þannig að þakið þolir það og vatnið flæðir þá bara yfir þakkantinn ef 
niðurfallið fer.    

NÆSTI FUNDUR: 

DAGS.:  Ekki staðfest. 

TÍMI:  

 



ONN hönnun og ráðgjöf ehf.
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Nafn: Snædís Þráinsdóttir

Samantekt vinnutíma eftir hvern fasa

313,5 tímar

84 tímar

214,5 tímar
Útboð 113 tímar

Alls: 725 tímar

Innifalið í tímaskráningum er öll vinna sem unnin var við lokaverkefni 

byggingafræðinnar (BF LOK1010 2020).

Tímaskráningar

BF LOK1010 - Lokaverkefni 2020

Frum- og forhönnun

Aðaluppdrættir

Verkteikningar



Snædís Þráinsdóttir 

ágúst - desember 2020

ONN hönnun og ráðgjöf ehf.
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                   

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Fasi Tími Skýring

1 22 8 3,5 Undirbúningur fyrir fund með Viggó og Helga og Fundur 5

1 24 8 3 Gagnaöflun 1

1 25 8 2 gagnaöflun og farið yfir gögn 1

1 27 8 5 Uppsettning og teiknivinna í Revit 3

1 28 8 6 Teiknivinna í Revit 3

1 28 8 2 Fundur með Helga og fundargerð 5

1 29 8 4 Rýmisgreining og reglugerðir 4

1 29 8 4 Greiningar, byggingahlutar ofl. 4

1 30 8 1 Teiknivinna í Revit 3

1 30 8 3 Greiningar, byggingahlutar ofl. 4

1 31 8 2 Greiningar 4

1 1 9 2 Teiknivinna í Revit 3

1 1 9 1 Undirbúningur f. Fund. 5

1 1 9 1,5 Fundur með Ása 5

1 1 9 1,5 urvinnsla fundarefnis og fundargerð 5

1 1 9 4 Gagnaöflun og farið yfir samkeppnislýsingu 1

1 2 9 3 Teikninvinna í Revit, teikning þaks 3

1 2 9 2 Teikninvinna í Revit 3

1 2 9 3,5 Fundir og fundargerðir með Eyþór og Viggó 5

1 3 9 3 Greiningar og skoðun gluggakerfis 4

1 4 9 5,5 Greiningarvinna, gluggakerfi og byggingahlutar 4

1 5 9 6 Greiningarvinna, rýmisgreining og reglugerðir 4

1 6 9 3,5 Greiningarvinna, rýmisgreining og reglugerðir 4

1 7 9 8,5 Greiningarvinna, rýmisgreining og reglugerðir 4

1 8 9 6,5 Lagnagreining 4

1 9 9 8,5 Greiningar 4

1 10 9 5,5 Greiningar, bruni 4

1 11 9 7 Greiningar 4

1 11 9 1 Fundur og fundargerð Helgi 5

1 11 9 1 Fundur og fundargerð Helgi 5

1 12 9 3,5 Greinngar 4

1 12 9 2 Greiningar 4

1 13 9 9 Greiningar - lagnir 4

1 14 9 4 Greinngar - Lagnir 4

1 14 9 2 fundur með Árna 5

1 15 9 3 Burðabitar og uppbygging kirkjuþaks 4

1 16 9 3 burðaþol og greiningar 4

1 16 9 1 Fundur með Eyþór 5

1 16 9 2 útreikningar og áætlun stærðar á burðabitum í kirkjuþaki 4

1 17 9 4 teiknivinna í revit 3

1 17 9 3 fundur neð Þormóð 5

1 17 9 2 greiningar byggingahluta (gluggakerfi) 4

Dagsetning

BF LOK1010 - Tímaskráningar



Snædís Þráinsdóttir 

ágúst - desember 2020

ONN hönnun og ráðgjöf ehf.
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                   

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Fasi Tími SkýringDagsetning

BF LOK1010 - Tímaskráningar

1 18 9 3 teiknivinna í Revit 3

1 18 9 1 Fundur með Helga 5

1 18 9 1 fundur með Viggó 5

1 19 9 6 Burðaþolsgreining og teiknning burðar 3

1 19 9 1 Fundur með Eyþór 5

1 19 9 3,5 Burðaþolsgreining 4

1 20 9 2 lagnir og loftræsing 4

1 20 9 4 teiknivinna í revit 3

1 21 9 7 lagnir og loftræsing 4

1 22 9 4 fundur með árna og fundargerð 4

1 23 9 8 yfirferð og lagfæringar á greiningum 4

1 23 9 1 fundur helgi 4

1 23 9 3 greiningar 4

1 25 9 3 teiknivinna í revit 3

1 26 9 6 geiningar 4

1 27 9 6,5 greiningar 4

1 29 9 5 greiningar 4

1 30 9 0,5 fundur með eyþór 5

1 30 9 7 greiningar 4

1 1 10 6 greiningar 4

2 2 10 1 aðaluppdrættir á blöð 3

1 2 10 1 undirbúningurog fundur með helga 5

1 2 10 8 greiningar 4

1 3 10 5 greiningar 4

1 4 10 11 greiningar og orkurammi 4

1 5 10 3 orkurammi 4

1 6 10 10 Skýrslugerð greininga 4

1 7 10 10 Skýrslugerð greininga 4

1 8 10 9 Deililausnir og skissur 4

1 10 10 10 deililausnir og skissur 4

1 11 10 5,5 deililausnir og skyssur 4

1 11 10 2 teiknivinna í revit 3

1 12 10 3 Teiknivinna í Revit 3

1 13 10 9 Teiknivinna í Revit 3

2 13 10 4 aðaluppdrættir 3

2 14 10 11 Aðaluppdrættir og teiknivinna í Revit 3

2 15 10 13 Aðaluppdrættir og teiknivinna í Revit 3

2 16 10 1 fundir með Viggó og helga og fundargerðir 5

2 16 10 11 aðaluppdrættir og deili 3

2 17 10 9 aðaluppdrættir 3

2 18 10 7 aðaluppdrættir 3

2 19 10 9 Byggingalýsing 3



Snædís Þráinsdóttir 

ágúst - desember 2020

ONN hönnun og ráðgjöf ehf.
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                   

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Fasi Tími SkýringDagsetning

BF LOK1010 - Tímaskráningar

2 20 10 6 Aðaluppdrættir 3

2 22 10 4 Aðaluppdrættir 3

2 23 10 8 Teiknivinna í Revit 3

3 24 10 9,5 Verkteikningar 3

3 25 10 8 Verkteikningar 3

3 26 10 9 Verkteikningar 3

3 27 10 11 Verkteikningar 3

3 28 10 11 Verkteikningar 3

3 29 10 9 Verkteikningar 3

3 30 10 12 Verkteikningar 3

3 31 10 4,5 Verkteikningar 3

3 1 11 4,5 Verkteikningar 3

3 2 11 9 Verkteikningar 3

3 3 11 9 Verkteikningar 3

3 4 11 8 Verkteikningar 3

3 5 11 10 Verkteikningar 3

3 6 11 8 Verkteikningar 3

3 7 11 16 Verkteikningar 3

3 8 11 8 Verkteikningar 3

3 9 11 9 Verkteikningar 3

3 10 11 9 Verkteikningar 3

3 11 11 8 Verkteikningar 3

3 12 11 12 Verkteikningar 3

3 13 11 12 Verkteikningar 3

3 14 11 8 Verkteikningar 3

3 15 11 6 Verkteikningar 3

3 15 11 4 Útboðsgögn 6

4 16 11 10 Útboðslýsing 6

4 17 11 5 Verklýsing 6

4 18 11 8 Verklýsing 6

4 19 11 9 Verklýsing og magntaka 6

4 20 11 11 Verklýsingar 6

4 21 11 9 Yfirferð á verklýsingum og deilum, tilboðsblað 6

4 22 11 3 skýringarblað og yfirferð á deilum 6

4 23 11 9 kostnaðaráætlanir og magnskrá 6

4 24 11 10 Kostnaðaráætlanir, magnskrá og verklýsingar 6

4 25 11 10 Yfirferð á skýrslu og útboðsgögnum 6

4 26 11 10 Yfirferð og samsettning á gögnum 6

4 27 11 12 Yfirferð teikninga og lagfæringar 6

4 28 11 7 Sasetning á verkefni 6



ONN hönnun og ráðgjöf ehf.
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Nafn: Snædís Þráinsdóttir

13.412.500 kr.

725

Samantekt hönnunarkostnaðar

Fjöldi tíma

18.500 kr. 313,5 5.799.750 kr.

18.500 kr. 84 1.554.000 kr.

18.500 kr. 214,5 3.968.250 kr.
18.500 kr. 113 2.090.500 kr.

725 13.412.500

BF LOK1010 - Lokaverkefni 2020

Hönnunarkostnaður

Útboð

Alls:

Innifalið í hönnunarkostnaði er öll vinna sem unnin var við lokaverkefni byggingafræðinnar 

(BF LOK1010 2020), þar með talin allir fundir og sérfræðiráðgjöf sem leitað var eftir á 

tímabilinu. 

Frum- og forhönnun

Aðaluppdrættir

Verkteikningar

Heiti fasa Kr./klst m.VSK Heildarkostnaður

Heildar kostnaður

Tímar (heild)



REIKNINGUR

ONN hönnun og ráðgjöf ehf. 
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Greiðandi Viðskiptamaður nr. 4

Ástjarnarsókn Reikningur nr. 001

kt. 125354-2359 Tímabil Ágúst 2020

Bókari SÞ

Greiðsluskilmálar Millifært

Dagsetning

Eindagi

Lýsing verklilðs Magn Ein. Verð kr/klst án VSK Verð án VSK. Kr.

Gagnaöflun 5 klst. 14.919 74.597

Teikning og vinna í Revit 12 klst. 14.919 179.032

Greiningarvinna 13 klst. 14.919 193.952

Fundir og fundargerðir 5,5 klst. 14.919 82.056

Alls 35,5

529.637

127.113

656.750

Bankaupplýsingar

Athugasemdir þurfa að berast innan mánaðar frá dagsetningu reiknings, annars telst hann samþykktur

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Onn ehf Menntavegi 1 101 Reykjavík, Sími: +354 450 0900

Kt. 090119-1230 - VSKnr. 20608

fjarmal@onn.is, www.onn.is

Samtals án VSK

Virðisaukaskattur 24%

Heidarupphæð með VSK

Reikningur er unnin út frá meðfylgjandi tímaskýrslu hönnuðar fyrir ágúst 2020 vegna hönnunarvinnu á 

safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarsóknar við Kirkjuvelli 1, Hafnarfyrði.

númer bankareiknings    1234-26-12345



REIKNINGUR

ONN hönnun og ráðgjöf ehf. 
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Greiðandi Viðskiptamaður nr. 4

Ástjarnarsókn Reikningur nr. 002

kt. 125354-2359 Tímabil September 2020

Bókari SÞ

Greiðsluskilmálar Millifært

Dagsetning

Eindagi

Lýsing verklilðs Magn Ein. Verð kr/klst án VSK Verð án VSK. Kr.

Gagnaöflun 4 klst. 14.919 59.677

Teikning og vinna í Revit 27 klst. 14.919 402.823

Greiningarvinna 135,5 klst. 14.919 2.021.573

Fundir og fundargerðir 19 klst. 14.919 283.468

Alls 185,5

2.767.540

664.210

3.431.750

Bankaupplýsingar

Athugasemdir þurfa að berast innan mánaðar frá dagsetningu reiknings, annars telst hann samþykktur

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Onn ehf Menntavegi 1 101 Reykjavík, Sími: +354 450 0900

Kt. 090119-1230 - VSKnr. 20608

fjarmal@onn.is, www.onn.is

Samtals án VSK

Virðisaukaskattur 24%

Heidarupphæð með VSK

númer bankareiknings    1234-26-12345

Reikningur er unnin út frá meðfylgjandi tímaskýrslu hönnuðar fyrir september 2020 vegna hönnunarvinnu á 

safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarsóknar við Kirkjuvelli 1, Hafnarfyrði.



REIKNINGUR

ONN hönnun og ráðgjöf ehf. 
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Greiðandi Viðskiptamaður nr. 4

Ástjarnarsókn Reikningur nr. 003

kt. 125354-2359 Tímabil Október 2020

Bókari SÞ

Greiðsluskilmálar Millifært

Dagsetning

Eindagi

Lýsing verklilðs Magn Ein. Verð kr/klst án VSK Verð án VSK. Kr.

Teikning og vinna í Revit 171 klst. 14.919 2.551.210

Greiningarvinna 77,5 klst. 14.919 1.156.250

Fundir og fundargerðir 2 klst. 14.919 29.839

Alls 250,5

3.737.298

896.952

4.634.250

Bankaupplýsingar

Athugasemdir þurfa að berast innan mánaðar frá dagsetningu reiknings, annars telst hann samþykktur

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Onn ehf Menntavegi 1 101 Reykjavík, Sími: +354 450 0900

Kt. 090119-1230 - VSKnr. 20608

fjarmal@onn.is, www.onn.is

Samtals án VSK

Virðisaukaskattur 24%

Heidarupphæð með VSK

númer bankareiknings    1234-26-12345

Reikningur er unnin út frá meðfylgjandi tímaskýrslu hönnuðar fyrir október 2020 vegna hönnunarvinnu á 

safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarsóknar við Kirkjuvelli 1, Hafnarfyrði.



REIKNINGUR

ONN hönnun og ráðgjöf ehf. 
Menntavegi 1, 101 Reykjavík                

onn@onn.is, Sími: +354 450 0900

Greiðandi Viðskiptamaður nr. 4

Ástjarnarsókn Reikningur nr. 003

kt. 125354-2359 Tímabil Nóvember 2020

Bókari SÞ

Greiðsluskilmálar Millifært

Dagsetning

Eindagi

Lýsing verklilðs Magn Ein. Verð kr/klst án VSK Verð án VSK. Kr.

Teikning og vinna í Revit 136,5 klst. 14.919 2.036.492

Útboðsgögn 117 klst. 14.919 1.745.565

Alls 253,5

3.782.056

907.694

4.689.750

Bankaupplýsingar

Athugasemdir þurfa að berast innan mánaðar frá dagsetningu reiknings, annars telst hann samþykktur

Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Onn ehf Menntavegi 1 101 Reykjavík, Sími: +354 450 0900

Kt. 090119-1230 - VSKnr. 20608

fjarmal@onn.is, www.onn.is

Samtals án VSK

Virðisaukaskattur 24%

Heidarupphæð með VSK

númer bankareiknings    1234-26-12345

Reikningur er unnin út frá meðfylgjandi tímaskýrslu hönnuðar fyrir nóvember 2020 vegna hönnunarvinnu á 

safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarsóknar við Kirkjuvelli 1, Hafnarfyrði.



 
 
UMSÓKN - BYGGINGARLEYFI 
 
 
 

 
EBL – 104 útg.:01 
Síða 1 af 2 

 

 
Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar 

1. Umsækjandi / eigandi 
Nafn Kennitala Heimilisfang Netfang 
    
    
    

2. Greiðandi 
Nafn Kennitala Póstnr.Heimilisfang Netfang 
    

3. Lóð 
Heiti Nr. Greinitala Matshl. Landnúmer 
     

4. Tegund byggingar / framkvæmdar 
Einbýlishús     Atvinnuhúsnæði 
Parhús      Skilti 

 Raðhús     Annað:____________________________ 
 Fjölbýlishús 

5. Framkvæmd sem sótt er um  Framkvæmd  Aðalbyggingarefni 
Lýsing: 
 
 
 
 
 

6. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi umsókn 
__Uppdráttablöð í þríriti  Samþykki nágranna     Frávik frá skilmálum/breyting á landnotkun 
Mæliblað / Hæðarblað  Ásstandsskýrsla     Umsögn Húsafriðunarn. ríkisins / Minjast. 
Bréf umsækj. / hönnuða  Breytingar á eignaskiptum    Vottun byggingareininga 
Samþykki eiganda  Starfsleyfisskyld atvinnustarfssemi Skráningartafla 
Samþykkt meðeig./-lóðarhafa Brunahönnunarskýrsla  Gátlisti 
 
7. Hönnunarstjóri 

Nafn Kennitala Póstnr.Heimilisfang Netfang 
    

 
8. Undirritun 

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerðar og annarra laga 
og reglugerða sem við eiga. 
Í fullu umboði lóðarhafa, staður:_________________________ dags.___________________ 
 
______________________    ________________   _________________  ____________ 
Nafn    Kennitala  Heimilisfang  Netfang 

 
Útfyllist af byggingarfulltrúa: 
Móttekið _____/_____/_____      Afgr. Byggingarfulltrúa _____ / _____ / _____ 
Athugasemdir byggingarfulltrúa:_____________________________ 
________________________________________________________ 

__________________________________ 
          Byggingarfulltrúi. 

Ný framkvæmd/nýbygging        Steinsteypa 
 
Viðbygging         Timbur 
 
Breyting inni         Stál 
 
Breyting úti         Gler 
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Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar 

Útfyllist við afgreiðslu málsins: (umsækjandi fyllir ekki skjalið út hér að neðan) 
 
Aðaluppdrættir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skráningartafla: 
 
 
Skipulag / lóð: 
 
 
 
 
Rarik og Orkuveitan: 
 
 
 
Samgöngur:                                    Heilbr.eftirlit:                         Vinnueftirlit: 
 
 
 
Slökkvilið: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

24.10.2020 

Menntavegur 1, 101 Reykjavík 

 

Til þess er málið varðar.  

 

Sótt er um byggingaleyfi á safnaðarheimili og kirkju á lóðinni Kirkjuvöllum 1. Gert er ráð fyrir að 
byggingin verði staðsteypt á einni hæð ásamt kjallara. Útveggir verða einangraðir að utan með 
staðsteyptir veðurkápu eða læstri kopar klæðningu.  

Nánari upplýsingar um stærð og gerð má finna í teiknisetti aðaluppdrátta.  

 

 

 

X
Snædís Þráinsdóttir

 
 

snt
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Skráningartafla: Ástjarnakirkja Skrásetjari: Snædís Þráinsdóttir
Landnúmer: 197735 Kennitala: 200885-2609

Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 4.01b Dags.: 10/18/2020
Uppskipting og lýsing Stærðir

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D16 D17
Lokun Rými

hæð-röð
Notkun

texti
Höfuð-
flokkun

Eignar-
hald

Botnflötur
m²

Milliflötur
m²

Stigar
m²

Op
m²

Brúttóflötur
m²

Brúttóflötur
sh < 1,8

Salarhæð
min

Salarhæð
max

Brúttó
rúmmál m³

Nettóflötur
m²

Birt flatarmál
m²

Reiknitala
skiptarúmmáls

Skipta-
rúmmál m³

Matshluti 1,545.5 0.0 0.0 0.0 1,545.5 0.0 32,771.1 1,431.1 1,545.5 29,498.580

Botn 288.3

00 Kjallari 104.0 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 260.0 89.8 104.0
A 0001 Tæknirými T 0101 78.3 78.3 2.50 2.50 195.8 69.2 78.3 2.50 173.000
A 0002 Garðgeymsla N 0101 25.7 25.7 2.50 2.50 64.3 20.6 25.7 2.50 51.500
B 0003 Útitröppur U 24.1 24.1 5.75 5.75 138.6 24.1

01 1. hæð 1,441.5 0.0 0.0 0.0 1,441.5 0.0 32,222.8 1,341.3 1,441.5
A 0101 Kirkja N 0101 732.3 732.3 7.00 10.00 25,630.5 653.6 732.3 35.00 22,876.000
A 0102 Safnaðarheimili N 0101 543.7 543.7 4.00 4.80 5,219.5 530.9 543.7 9.60 5,096.640
A 0103 Skrifstofur N 0101 165.5 165.5 3.95 4.20 1,372.8 156.8 165.5 8.30 1,301.440
B 0104 Skyggni U 0101 236.0 236.0 4.30 4.30 1,014.8 236.0

Athugasemdir

Í rýmun 0101, 0102 og 0103 eru niðurtekin loft / kerfisloft og er það rúmmál tekið með í heildar rúmmetrum viðkomandi rýma.   

Sameignir sumra

Eignarhald
S k i p t a r ú m m á l

Eignar-
hald

Notkun
texti

Birt flatarmál
m²

Séreign
m³

Séreign og 
sameign m³

0101 Kirkja 1,545.5 29,498.580 29,498.580

Alls 1,545.5 29,498.580 29,498.580
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