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1. Inngangur  

Mín skólasaga hefur verið ansi skemmtileg og krefjandi. Ég byrjaði í iðnskólanum strax eftir 

útskrift úr grunnskóla og prófaði mig áfram þar þangað til ég datt inn á húsgagnasmíði sem 

ég kláraði svo. Ég fór á samning í smíðinni á tvo staði annars vegar hjá Húsgagnavinnustofu 

Ingvars Þorsteinssonar og hins vega í Beyki ehf. Ég fékk mikla og góða reynslu á báðum 

stöðum en hjá Beyki tók vinnan á svo mörgum sviðum og áttaði ég mig fljótlega á því að mig 

langaði að halda áfram og fara í framhaldsnám. Ég fór í framhaldinu að skoða þá kosti sem 

voru í boði og fór í viðtal hjá námsráðgjafa hjá Háskólanum í Reykjavík. Frá þeim fundi varð 

ég alveg heilluð og fór í byggingariðnfræðina og alveg frá fyrstu stundu ákveðin í að halda 

áfram og klára byggingafræðina. Um haustið 2019 ákvað ég að sækja um í byggingarfræði og 

sé ekki eftir þeirri ákvörðun. Þegar komið var að þeim tímapunkti að sækja um starfsnám var 

ég fljót að sjá hvert ég væri að stefna eftir námið og liggur minn áhugi við eftirlit og lá þá 

beinast við að sækja um starf á þeim vettvangi. Ég sótti um hjá Verksýn og var boðuð á fund 

og ég lít svo á að ég var ofboðslega heppin að komast að hjá Verksýn sem er ofboðslega flott 

fyrirtæki og allir sem þar vinna og stjórna eru fagmenn fram í fingurgóma. Það sem að ég 

átta mig á núna á þessum tímapunkti þegar að ég sest niður og skrifa þessi orð og lít um 

farin veg hvað námið er að smella saman á þessari loka önn. Í gegnum námið hefur verið 

tekið á mörgum hlutum sem maður hefur fengist við og að vera komin á þann tímapunkt að 

finna þegar allt er að smella sem maður hefur lært er gríðarlega góð tilfinning. Samstarf mitt 

við kennara í gegnum námið hefur verið gríðarlega gott og fagmannlegt og langar mig að 

þakka fyrir það samstarf sem ég hef átt við kennara. En ég get nú ekki skrifað þennan 
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formála öðruvísi en að koma inn á það að núna munum stelpurnar mínar endurheimta 

mömmu sína til baka. 

 
 

 

 

1. Val á verkefni 
Við val á lokaverkefni voru nokkur verkefni sem mér datt í hug og skoðaði ég þau 

gaumgæfilega og ákvað í kjölfarið að velja samkeppnistillögu nr. 22 sem er 

miðborgarleikskólinn við Njálsgötu 89. Þetta er ansi verðmætur reitur og að mínu mati 

og finnst mér hann kjörinn fyrir leikskóla og þar sem tillagan er hugsuð sem opið 

útisvæði á 1.hæð fyrir fjölskyldur í kring. Ég fór fljótlega á fund með Huldu arkitekt sem 

átti tillöguna og endaði hún í fjórða sæti og við settumst niður og fórum í gegnum það 

sem hún lagði upp með og ég spurði hana margra spurninga og hvernig hún hefði séð 

þetta fyrir sér og hvað hún vildi ná fram í svona viðamiklu verkefni. Það var gaman að 

setjast niður með Huldu og sjá hvað hún sá fyrir sér og ég ákvað að vinna með það í 

framhaldinu að reyna að halda í það útlit sem hún lagði upp með og í kjölfarið að vinna 

eftir hennar tillögu og halda í það útlit sem hún setti upp og að verkefnið mundi ganga 

upp miðað við þær kröfur sem við tilvonandi byggingarfræðingar þurfum að vinna eftir í 

okkar lokaverkefnum.  

 
 

2.1 Markmið og upphaf verkefnisins 
Eins og ég kom inná í upphafsorðum mínum þá er það skemmtilegt ferli að átta sig á 

þessum tímapunkti að námið er að allt að smella saman á þessari loka önn. Þau verkefni 

sem sett hafa verið fyrir síðustu annir eru að skila sér núna og það er góð tilfinning að 

átta upplifa þetta. Það sem lagt er með í upphafi er að nemendur kynnist öllum hlutum 

námsin. Við sem nemendur þurfum að leysa verkefnin með tilliti til reglugerðar, staðala 

og og laga. Sem nemi í byggingarfræði hef ég upplifað það eftir starfsnámið að námið er 

þannig uppbyggt að það sé sem líkast því sem við þurfum að takast á við eftir að við 

klárum. Enda þegar ég hef starfsnámið þá hafði fannst mér ég hafa þekkingu á svo 
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mörgum sviðum og sá það strax hjá Verksýn að sjálfstæð vinnubrögð skipta miklu máli. Í 

byggingarfræði er farið í alla þætti sem snúa að byggingarfræðingum eins og hönnun, 

stjórnun, verkáætlanir, útboð og hvernig við í raun sjáum fyrir okkur hvernig við ætlum 

að leysa þau verkefni sem okkur eru sett fyrir. Ég ákvað í mínu tilfelli að fylgja eftir útliti 

arkítekst og finna þá lausn að hægt væri að leysa það klæðningu hússins án nokkurra 

vandkvæða. Markmið lokaverkefnisins í byggingafræði er að nota þá þekkingu og reynslu 

sem ég hef öðlast bæði á námsleið minni við skólann bæði í byggingiðnfræði og 

byggingafræði ásamt þeirri þekkingu sem fékkst með starfsnámi. Leysa skal verkefnið 

með tilliti til 

 

2. Hönnunarfasar 
3.1. Frumhönnun 

Í þessum fasa þurfa nemendur að fara gaumgæfilega yfir gögn hönnuðar sem hannaði þá 

samkeppnistillögu sem var valin. Nemendur afla allra þeirra gagna sem þeir vinna svo með í 

kjölfarið. Ég fór í að afla ganga um staðsetningu lóðar og kröfurnar sem verkkaupi leggur upp 

með ásamt því auðvita að hafa samkeppnisgögnin. Í frumhönnunarfasanum er ekki búið að 

sjá fyrir þeim tæknilegu atriðum sem takast þarf á við í framhaldinu þess vegna er mjög 

mikilvægt að gefa sér góðan tíma í rýna vel í þau gögn sem unnið er með. 

 

3.2. Frumgögn hönnunar 
Eftir að hafa kynnt mér gögnin sem ég var búin að afla mér fór ég í að prenta þau út í A3 til 

átta mig betur á hvað ég væri að vinna með. Einnig raðaði ég á þessum tímapunkti öllum 

gögnum í möppukerfi til að auðvelda mér í framhaldinu ef ég þyrfti að leita í þau. Ég fór í að 

skoða grunnmyndir frá arkitekt til að sjá hvort að færa þyrfti til einhver rými miðað við 

kröfur Reykjavíkurborgar. Ég var fljót að sjá að Hulda var nánast búin að uppfylla þær kröfur 

en rak ég þó augun í að auka þyrfti í lagnarými bæði fyrir lagnir og loftræsingu. En með smá 

tilfærslum gekk það vel upp en rýmin sem ég notaði í það voru rými sem ekki voru í kröfum 

frá verkkaupa sem sparaði mér ansi mikla vinnu. Einnig fór ég í að skoða að húsið mundi 

uppfylla það helsta sem reglugerðir segja til um. Ég sendi póst á Byggingarfulltrúa 

Reykjarvíkurborgar og óska eftir hæðarblaði og fékk þau svör að lítið væri til um gögn fyrir 
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Njálsgötu 89 en bent á þau gögn sem hægt væri að nálgast inná Borgarvefsjá sem ég og 

gerði en þar voru nýjustu teikningarnar frá árinu 1991.  

 

3.3. Skipulags húss 
Snorraborg er á þremur hæðum með stóru leiksvæði á 1.hæð en á 2.-3.hæð eru leiksvæðin á 

svölum leikskólans. 1. hæð leikskólans er 648,9m2, 2. hæðin er 370,7m2 og 3. hæðin er 

171,1m2 þannig að heildar fermetrar eru 1.190m2. Á 1.-2.hæð eru heimastofur barna en á 

3.hæð er gert ráð fyrir fjölskyldumiðstöð sem er hugsuð fyrir börn með sérþarfir og geta þá 

foreldrar og systkin mætt með barninu og notið sín saman á útisvæði eða þá inni á 

fjölskyldusvæðinu. Aðalinngangur leikskólans er frá Grettisgötu en einnig er inngangur sem 

snýr að Njálsgötu.  

 

 

3.4. Deiliskipulag 
Fram kemur í deiliskipulagi að Njálsgötu 89 er lagt til að byggður verði 6 deilda leikskóli og 

að innan hans skuli vera fjölskyldu- og þjónustumiðstöð fyrir miðbæinn þar er gert ráð fyrir 

að foreldrar og börn geti sótt sér þjónustu og þann stuðning frá starfsfólki leikskólans og 

heilbrigðisstarfsfólki. Deiliskipulagið nær til staðgreinireits 1.240.3 við Grettisgötu, 

Rauðarárstíg og Njálsgötu. Gert er ráð fyrir að byggingin sé 1-3. hæðir og einnig má hafa 

kjallara. Leyfðir eru garðar/leikskvæði á þökum leikskólans. Mesta hæð leikskólans er leyfð 

10,3m en lyftustokkur, þakbrún og handrið mega fara upp fyrir þá hæð. Tekið er fram í 

deiliskipulagi að leikvöllur leikskólans á 1.hæð mun einnig þjóna leiksvæði fyrir miðbæinn. 

Við leikskólann er gert ráð fyrir 6 bílastæðum og þar af einu fyrir hreyfihamlaða. Einnig er 

gert ráð fyrir að hafa lágmark 20 hjólastæði á lóðinni sem tilheyra leikskólanum og þarf af 

helmingur þeirra í læstri/yfirbyggðir geymslu. 
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4. Forhönnun 
 

4.1. Almennt um forhönnun 
Þegar að komið er í þennan fasa þurfa nemendur að setja sig í gír hönnuðar og taka á þeim 

tæknilegu atriðum sem snúa að mannvirkinu. Mikilvægt að skoða þennan fasa vel þar sem 

að það sparar bæði tíma og vinnu í framhaldinu. Unnið er samhliða þeim reglugerðum sem 

fylgja hverri greiningu fyrir sig. Nemendur þurfa að gera greiningar fyrir ákveðna hluta og 

eru það rýmisgreining, brunagreining, hljóðgreining, lagnagreining, burðarþolsgreining, 

lóðagreining, og orkurammi. Gott er að setjast niður með þau gögn sem nemendur hafa 

aflað sér og kortleggja hvað má betur fara og hverju þyrfti að breyta sem erfitt gæti verið að 

laga þegar að vinnan við aðaluppdrætti er komin af stað. 

4.2. Rýmisgreining 
Gerð var rýmisgreining fyrir leikskólann og var ég þá búin að stilla upp öllum rýmum út frá 

þarfagreiningu húsbyggjanda og uppfylla kröfurnar frá Reykjarvíkurborg. Passa þurfti uppá 

að heimasvæðin væru nógu stór fyrir þann fjölda barna sem þau væru ætluð fyrir. Einnig 

þurfti að uppfylla  algilda hönnun og að hafa salerni fyrir hreyfihamlaða á hverri hæð og að 

gangar væru nóg breiðir að þeir myndu uppfylla algildahönnun. Einnig vann ég út frá því að 

leikskólinn innihéldi þau rými sem kröfur voru gerða um (sjá nánar í viðauka). Tók ég í 

kjölfarið öll rýmin saman og gaf þeim ákveðinn lit sem sjá má á greiningarblöðunum.  

 

 

4.3. Brunagreining 
Við hönnun brunagreiningar er unnið samhliða kafla 9 í byggingarreglugerð. Leikskólinn er í 

notkunarflokki 5 samkvæmt byggingarreglugerð gr.9.1.3. “mannvirki eða rými þar sem 

einhverjir innan mannvirkisins eru ekki færir um að koma sér sjálfir út úr mannvirkinu eða á 

öruggt svæði við eldsvoða.” Í leikskólanum er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi sem tengt er 

við stjórnstöð og er staðsetning stjórnbúnaðarins staðsett í anddyri skólans eins og 

byggingarreglugerð segir til um. Í leikskólanum eru staðsettir reykskynjara í hverju rými 

ásamt því að staðsett eru handslökkvitæki samkvæmt byggingareglugerð gr.9.4.4. Í 

byggingunni eru staðsettar brunaslöngur sem skulu ná til 30m og út í öll horn samkvæmt 

byggingarreglugerð gr.9.4.5. Ekki er þörf á að hafa sjálfvirkt úða kerfi í leikskólanum. 
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Byggingunni er skipt upp í 16 brunahólf þannig að flóttaleiðir séu tryggðar og útbreiðsla elds 

því takmörkuð og afmarkast þau við ganga leikskólans þar sem að gangar skulu vera sér 

brunahólf. Úr hverju rými skulu vera að lágmarki 2 óháðar flóttaleiðir. Gert er ráð fyrir 

reyklosun á þaki leikskólans. Nánar má sjá brunagreiningu í viðauka. 

 

 

4.4. Hljóðgreining 
Í hljóðgreiningu vann ég út frá ÍST 45:2011 og er húsið í B flokki samkvæmt þeim staðli og 

þarf þar af leiðandi að uppfylla hljóðvist B samkvæmt 11.1.2 gr í núgildandi 

byggingarreglugerð. Þar kemur skýrt fram þær kröfur sem gerða eru fyrir leikskóla og 

frístundarheimili. Í hljóðgreiningu eru settar fram þær kröfur sem snúa að leikskólum og 

frístundarheimilum miðað við loft- og högghljóðeinangrun sem þurfa að vera á milli rýma. 

Einnig tekur staðalinn á ómtíma rýma og eru mismunandi kröfur um ómtíma fyrir hvert rými 

fyrir sig. Verkkaupi gera miklar kröfur um góða hljóðvist í matsal og heimastofum og fór ég 

þá leið eftir að hafa skoðað lausnir sem ég gæti unnið með að setja hljóðdeyfiloft í þau rými. 

Nánar má sjá hljóðeinangrun í viðauka.  

 

 

4.5. Lagnagreining 
Þegar að farið er í að hanna lagnakerfi er margt sem hafa ber í huga. Til að mynda þarf í 

þessu ferli að huga að því að hönnun frárennslis sé þannig að það geti gengið upp og hægt 

sé að staðsetja stamma innan veggja og að þeir nái á milli hæða. Í þessari greiningavinnu 

komst ég að þeirri niðurstöðu að best væri að blanda saman gólfhita og ofnakerfi. Í 

leikskólanum Snorraborg er mikið af gólfsíðum gluggum svo krakkar geta haft óheflað útsýni 

í garðinn og þá fór ég þá leið að hita upp rýmin með gólfhita. Hins vegar fór ég þá leið á 

baðherbergjum að notast við ofnakerfi eftir að hafa ráðfært mig við leikskólastjóra sem 

talaði um að oft væru þurrkherbergi góð til síns brúsk hvað varðar útíföt en oft þarf auka 

pláss til að þurrka föt og er þá gott að geta hengt þau á ofna í baðherbergjum sem hægt er 

að hita upp á snöggan hátt. Því hef ég reiknað með gólfhita í öllum vistarverum og alla 

ganga. Ég fór þá leið að hafa lagnaskápa á hæðunum sem væru fyrir gólfhitaslaufur og 
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deilikistur sem þyrftu fyrir Snorraborg. Í samráði við  Árna var ákveðið að hafa þær 

miðsvæðis og passa að ég væri með nógu stórar kistur sem gætu annað þeim slaufum sem 

ég legg upp með og eru því lagna skápar nokkrir á hverri hæð. Þegar litið er á kosti þess að 

hafa ofnakerfi þá er það stuttur viðbragðstími eins og fyrir blaut föt barna sem eru á 

deildunum. Einnig lít ég svo á að ef gólfhiti yrði á salernum þar sem að lítil börn nota salernin 

getur ólíkt orðið veruleg þar sem að þvag getur endað á gólfinu. Við greiningu á loftræsingu 

ákvað ég í samráði við Árna að hafa tæknirými loftræsingar á 3.hæð byggingarinnar sem er 

þá fyrir fyrir loftræsisamstæðuna. Við hönnun loftræsikerfa er margt sem hafa þarf í huga, til 

að mynda þar sem leikskólinn er upplitaður að mestu leiti með gólfhita er viðbragðstími ekki 

skjótur og þarf þá loftræsing að grípa inní á þeim tímapunkti og þá þegar að skjótt kólnar í 

veðri eða þegar að verulega heitt verður í veðri. Við útreikning á loftræsisamstæðu notaðist 

ég við byggingarreglugerð og hvað  

4.6. Burðarþolsgreining 
Útveggir leikskólans eru 200mm járbentri steinsteypu. Botnplata er 150mm járnbentri 

steinsteypu og milli plötur úr 270mm járnbentri steinsteypu og er þá þykkt þeirra miðuð út 

frá hljóðeinangrun og það merkilega í þessu er að það hefði verið hægt að hafa minni þykkt í 

milliplötum en þegar að allt kemur til alls þá er það hljóðeinangrun sem velur því að þykkt 

platna er svona þykk. Ástæða þykkt á milliplötum er til þess að þær uppfylli hljóðkröfur en 

burðarþolslega séð hefði verið nóg að hafa þær 250mm þykkar.  Við hönnun á burðarþoli 

leikskólans hef ég nýtt mér þá reynslu sem við höfum fengið í náminu og bæði samtöl við 

Eyþór og þær glærur sem lagaðar voru til í upphafi náms. Ég sá það strax að passa þurfti að 

innveggir mættu ekki ná yfir ákveðið haf nema að taka tyllti til þess og gera ráðstafanir. Ég sá 

það fljótt í byrjun þar sem 2.hæð leikskólans skagar út fyrir leikskólann og þar þyrfti að gera 

ráðstafanir og er þá burðurinn tekinn í skífu í innveggjum frá neðstu og upphæðirnar svo það 

gengi upp. 

 

 

4.7. Lóðagreining 
Þegar farið var í að gera lóðargreiningu vann ég út frá því að lagt er upp með að eftir 

opnunartíma leikskólans er gert ráð fyrir því að almenningur geti nýtt sér leikskólann. Þannig 
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að mig langaði mynda smá svona „street“ stemmingu og setti ég þá bekki á lóðina svo 

foreldrar sem koma eftir lokun geta setið saman og spjallað á meðan börnin leika sér og 

einnig þannig aðstaðan væri að fólk gæti sest niður með nesti. Einnig finnst mér það 

skemmtileg hugmynd að krakkarnir sem dvelja í leikskólanum gætu tekið morgunkaffið úti á 

bekkjum í góðu veðri. Á svölum 3.hæðar leikskólans er fjölskyldumiðstöð og er hún hugsuð 

þannig að fjölskyldur geti komið með barni sínu sem sækir sér aðstoð þar og langaði mig að 

vinna með það sama og á 1.hæðinni og voru þá settir upp bekkir og grillaðstaða í horni á 

svölum. Aðgengi að lóðinni er bæði frá Grettisgötu og frá Njálsgötu en aðalinngangur er frá 

Grettisgötu. Á lóðinni er gert ráð fyrir stæðum fyrir 6 bíla og eitt stæði fyrir hreyfihamlaða. 

Kröfur verkkaupa gera ráð fyrir hjólastæðum fyrir 20 hjól og 10 hjól í yfir byggðu hjólastæði. 

Í kringum lóðina eru hellur og einnig í garði á 1.hæð. Á svölum 2.-3. hæðar eru steyptar 

plötur og er ástæðan sú að ekki hefur reynst vel í íslenskri veðráttu að helluleggja eða 

þökuleggja svalir þar sem þökur drekka í sig vatn og geta fljótlega valdið skemmdum á 

svölunum og lekur getið með hellum sem  getur valdið losi á hellunum og leka. Þar sem að 

útlit leikskólans er frekar hrátt fannst mér það ganga vel upp. Þegar horft er á húsin og 

hverfið í kring er það byggt hér á árum áður og fannst mér því ekki passa að koma með 

einhverja litadýrð sem mundi stinga í stúf með útlit hverfisins. 

 

 

4.8. Orkurammi 
Við útreikning á orkuramma er verið að greina hvaða byggingarhlutar mega vera sverir, hver 

þarf einangrunarþykkt útveggja og einnig í þaki. Einnig segir orkurammi til um hvað gler skal 

nota og hvernig hurðir hægt er að notast við. Við útreikning á heildarvarmaleiðinitapi fyllti í 

ég heildarfjölda og stærðir á gluggum í þar til gerða töflu og fékk þá út heildarvarmaleiðnitap 

fyrir bygginguna. Í Snorraborg var reiknuð varmaþörf á ársgrunnvelli 348kW. Vegið U-gildi 

glugga miðast við 1,59 W/m2 og fyrir hurðir 1,8 W/m2 .  Nánar má sjá um orkramma í 

viðauka.  
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4.9. Val á byggingarefni 
Við val á byggingarefni fór ég vel yfir hvað gæti hentað í Snorraborg til þess að ná að halda í 

það útlit sem arkítekt lagði upp með í samkeppninni. Við val á klæðningu hafði ég samband 

við Ara hjá Basalt þar sem að hann hefur reynslu í notkun á Reckli forsteyptum einingum. 

Eftir spjall við hann var ákveðið að hafa forsteyptar einingar sem mundu henta mínu 

verkefni betur en motturnar sem ég hafði séð fyrir mér fyrst þar sem að ég hefði annars 

þurft að einangra húsið að innan. En með því að nota forsteyptar einingar get ég einangrað 

veggina að utan. Í framhaldinu fór ég að kanna hvaða möguleika væri best að vinna með og 

var því ákveðið að notast við einingar frá Loftorku. Við val á hurðum og gluggum var 

niðurstaðan sú að nota álglugga. Við val á gluggum horfði ég til þess að í opinberum 

stofnunum er gott að viðhald sé sem minnst og eru gluggar mjög viðhaldslitlir. Einnig eru 

þeir auðveldir í uppsetningu og varð því niðurstaðan álgluggar.  

 

5. Aðaluppdrættir 
 

5.1 Aðaluppdrættir 
Aðaluppdrættir gegna lykil hlutverki mannvirkis og ekki er hægt að hefjast við að byggja 

bygginguna fyrr en þeir liggja fyrir samþykktir frá byggingarfulltrúa ásamt 

byggingarleyfisumsókn. Við gerð aðaluppdrátta var haft til hliðsjónar gátlista frá 

Reykjarvíkurborg og unnið samkvæmt núverandi byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

Teiknisettið inniheldur afstöðumynd, byggingarlýsingu, skráningtöflu ásamt grunnmynd í 

1:100, sneiðingar 1:100, útlitteikningar 1:100, lóðaruppdráttur í 1:200.  

 

 

5.2 Byggingarlýsing 
Þegar gerð er byggingarlýsing skal taka fram staðgreining, landnúmer, götuheiti, starfsemi 

hússins, helstu stærðir, burðarvirki, utanhúsfrágang, innanhúsfrágan, brunavarnir, frágang 

lóðarinnar og hvernig sorpmálum skal háttað.  Við gerð byggingarlýsingar er hún unnin útfrá 

byggingarreglugerð 4.3.9 gr. 

A. Almennt 
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Götuheitir: Njálsgata 89 

Landnúmer: L102995 

Staðgreinir: 0000-01 1240309 

 

B. Notkun 

Miðborgarleikskólinn er þrjár hæðir. 

Hægt er að ganga inn í bygginguna úr þremur áttum, frá Njálsgötu, Grettisgötu og inn frá 

leiksvæði sem snýr að Rauðárstíg. Bíla- og hjólastæði eru Grettisgötu megin, þar er læst 

hjólaskýli fyrir 10 hjól. Þar er einnig aðkoma vöruflutningabíla og sorpbíla. Aðgengi er að 

lóðréttri umferðarleið um stiga og lyftu sem, þjóna hverri hæð. Leikskólinn. Snorraborg er 

leikskóli en jafnframt þjónar líka þeim tilgangi að vera með opið leiksvæði fyrir hverfið og á 

þriðju hæð  er fjölskyldumiðstöð. Heildarfjöldi barna er 116 börn og gert er ráð fyrir 30 

stöðugildum í leikskólanum en það gæti verið breytilegt þegar að kemur að afleysingum og 

sérstuðnings. Fjölskyldumiðstöðin verður starfrækt alla virka daga frá 8-16 einnig verður hún 

starfrækt utan hefðbundins opnunartíma leikskólans þ.e. á kvöldin og um helgar fyrir þá 

hópa sem vilja og geta nýtt sér húsnæðið fyrir t.d. námskeið og fundi. Ef breyting verður á 

starfsemi fjölskyldumiðstöðvar á að vera hægt að breyta rými hennar svo hefðbundin 

leikskólastarfsemi geti farið þar fram. Á öllum hæðum erum staðsettar snyrtingar og á hverri 

hæð er snyrting fyrir hreyfihamlaða. 

Á fyrstu hæð hússins eru heimastofur fyrir yngstu börnin, skrifstofur, matsalur/fjölnotasalur 

ásamt eldhúsi. Fyrir framan deildirnar eru fataherbergi ásamt þurrkherbergjum og eru 

fatahólfin í opnun rýmum og geta nýst sem leiksvæði barnanna. Á 1.hæð eru einnig rými 

fyrir starfsmenn, tæknirými, ræsting og sorpgeymsla. Einnig er leiksvæði barna á fyrstu hæð 

með beini tengingu við heimastofurnar. 

Á annarri hæð eru deildir fyrir eldri börnin ásamt aðstöðu starfsmanna. Fundarherbergi, 

vinnuherbergi starfsfólks og kaffistofa. Einnig er leiksvæði barna á annari hæðinni sem er 

með beinni tengingu við deildina. 

Á þriðju hæð er fjölskydumiðstöð leikskólans og þar eru staðsett fundarherbergi, 

þjónustuherbergi, kaffistofu og opið rými fyrir fjölskyldumiðstöðina ásamt útisvæði. Einnig á 
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að vera hægt að afmarka starfsemi fjölskylumiðstöðvarinar utan hefðbundins leikskólatíma 

sem yrði þá sýrt með aðgangstýringu. En einnig er gert ráð fyrir í framtíðinni ef kemur til 

þess að það vanti fleiri deildir á að vera hægt að breyta fjölskyldumiðstöðinni í heimastofur 

fyrir börn. 

Hönnun fyrstu hæðar miðast við þarfir fatlaðs fólks ásamt allir aðkomu lóðar miðast við 

þarfir fatlaðs fólks.  

Húsið er staðsteypt úr járnbendri steinsteypu og einangrað að utan .Húsið er klætt með 

forsteyptum einingum með rásaðri áferð. Þak hússins er viðsnúið þak með lágmarkshalla 

sem hallar í átt að niðurföllum. 

Byggingin er í notkunarflokki 2. 

Heildarfjöldi bílastæða eru sex ásamt einu stæði fyrir hreyfihamlaða og sex hjólastæðum. 

Gert er ráð fyrir  20 hjólastæðum á lóð í heild sinni þarf af helmingur í yfirbyggðum 

hjólastæðum.  

Húsið er einn matshluti. 

 

C. Stærðir 

Brúttóflatarmál m²     Rúmmál m³ 

1. hæð     626,2      2.422,2 

2. hæð    279,5      1.003,2 
 

3. hæð    155,4      656,7 

Heildarstærðir:   1.187,2m²      4.088,290 m³ 

 

 

D. Lóð 

Stærð lóðar: 2.150 m² 

Nýtingarhlutfall: 0,54 

Fjöldi bílastæða á lóð: 6 
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Bílastæði fyrir hreyfihamlaða á lóð: 1 

 

E. Burðarkverfi 

Burðarvirki hússins er staðsteypt þ.m.t útveggir, sökklar, innveggir að stórum hluta, 

botnplata, milliplötur og einnig eru þakplötur staðsteyptar ásamt stigum hússins. 

 

F. Utanhússfráganur 

Ofan á steypta þakplötu kemur tvöfaldur tjörudúkur, xps 35kg/m³, jarðvegsdúkur og loks 

grús. Þak hallar í átt að niðurföllum með lágmarksvatnshalla 1:40. Gluggar skulu vera tvöfalt 

k-hljóðeinangrunargler og uppfylla kröfur hönnuða og verkkaupa. Gluggar skulu vera 

ál/trégluggar viðkenndum af framleiðanda og fylgja skal öllum reglum frá framleiðanda við 

uppsetningu þeirra. Hurðir skulu vera álhurðir af viðkenndri gerð. Allar hurðir og gluggar 

skulu uppfylla kröfur um einangrunargildi og vottaðar af viðurkenndum framleiðanda og 

settar upp miðað við verklýsingar. 

 

G. Handrið 

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

112/2012 

 

H. Einangrun og leiðnitap 

Einangrun er miðuð við ákvæði 13.3 í byggingarreglugerð 112/2012 og ÍST66 um hámarks U- 

gildi einstakra byggingarhluta og vegið meðaltal U-gildis útveggja verði uppfyllt. 

Einangra skal sökkla og útveggi að utan verðu og verður þak fulleingangrað með grús. 

 

Útreikningar orkuramma og krafa byggingareglugerðar. 

Botnplata:    Plast -sökkulplata 120-135 kg/m³,  þykkt 75 mm 

Sökklar:    Steinull -sökkulplata 120-135 kg/m³,  þykkt 75 mm 
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Veggir loftræst klæðning:  Steinull -veggplata 80 kg/m³,   þykkt 100 mm 

Þak flatt einangrun þurr:  Plasteinangrun XPS 33 kg/m³,  þykkt 250 mm 

  

Kólnunartölur    Út reiknað gildi     Leyfilegt hámark 

Þak     0,20       0.20 

Útveggur    0,39       0,40 

Gluggar (karmar, gler  

vegið meðaltal, k-gler)  1,59       2,0 

Hurðir     1,38       3,0 

Gólf á fyllingu    0,24       0,3 

 

 

I. Innannhússfrágangur 

Klæðningar skulu vera í flokki.1 

Steyptar plötur og veggir milli brunahólfa rýma skulu uppfylla kröfur skv, Byggingarreglugerð 

um bunamótstöðu og einnig skulu þær uppfylla kröfur ÍST um hljóðvist bygginga í flokk B. 

Innveggir leikskólans ásamt milliplötum og kerfislofti skulu uppfylla hljóðvistarkröfur 

byggingarreglugerðar ÍST:2011.  

Steyptir innveggir skulu uppfylla brunaeignleika REI-60 og hljóðvistarkröfur skv. ÍST 45:2011. 

Steyptir innveggir skulu verða sparslaðir og málaðir. 

Léttir innveggir skulu vera hefðbundnir og uppfylla kröfur um brunaeiginleika og hljóðsvist 

skv. ÍST 45:2011. 

Í loftum leikskólans skulu vera hljóðeinangrandi kerfisloft 600x600mm á málmgrind. Niður 

tekin kerfisloft skulu vera af viðurkenndri gerð og uppfylla kröfur um brunaeiginleik, 

hljóðvistarkröfur og heilbrigðiskröfur. 
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I.  
J. Lagnir og loftræsing 

Í leikskólanum verður tvöfalt fráveitukerfi annars vegar regnvatn og skólp og hins vegar 

frárennslislagnir. Í jörð skal notast við PVC plastlagnir og skulu þær lagðar styðstu leið út í 

brunn. Regnvatnslagnir af þaki skulu lagðar í niðurfallsrör í klæðningu sem leiddur verður út í 

brunn. Allar frárennslislagnir skulu vera skv. ÍST 68:2003. Lagnir eru lagðar lóðrétt í stokk. 

Neysluvatnslagnir skulu vera rör írör kerfi að húsi en mapress rörum milli hæða að 

töppunarstöðum þar sem hámarkshiti verður 38°C sem eru aðgengilegir börnum. Hluti húss 

er upp hitaður með gólfhita en skal hann lagður í einangrun skv. Viðkenndum aðferðum 

framleiðanda. Þau rými sem ekki eru upp hituð með gólfhita verða með miðstöðvarofnum 

og eru þeir staðsettir í þurrkherbergjum, salernum og vagnageymslu. Að þeim er lagt 

mapress lögnum. Neysluvatnslagnir og hitalagnir skal leggja skv. ÍST 67. Loftræsisamstæða 

er staðsett á 3.hæð hússins og liggja rör frá þaki í gegnum stokk og þaðan í niður teknum 

kerfisloftum inní í rýmin. Útssog og útblástur er staðsettur á þaki hússins. Notast skal við 

lokað varmaskiptakerfi á loftræsi, miðstöðvarofna, gólfhita og Neysluvatn. Vélræn loftræsing 

er staðsett í öllum rýmum. 

 

 

K.  

Notkunarflokkur 5. Aðgengi að flóttaleiðum: Úr öllum  notkunareiningum skulu vera a.m.k. 

tvær flóttaleiðir, sem eru óháðar hvor annarri, til öruggs staðar undir beru lofti á jörðu niðri. 

Alla hurðir flóttaleiða skal vera hægt að opna innan frá án lykla eða verkfæra. Hurðar skulu 

vera aðgangstýrðar í flóttaleiðum og aflæsast við brunaboð eða straumrof. 

Hámarksgönguleið að útgangi skal aldrei fara yfir 30 m skv. Byggingarreglugerð. 

Brunaviðvörunarkerfi: Öll mannvirki í notkunarflokki 5 skulu vera með sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi. Staðsetning skal vera í anddyri leikskólans. Slökkvitæki: 

Handslökkvitæki skulu vera í öllum rýmum húsnæðisins ásamt því sem brunaslöngur eru á 

hverri hæð sem nær þá skv. byggingarreglugerð eða 30mtr að hámarki. 

Klæðningar: Upphengd loft verða úr A-efnum.  
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Neyðarlýsing:  

Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við ÍST EN 1838, ÍST EN 50171,  

ÍST EN 50172, ÍST 150 og ÍST EN 60598-2-22. Neyðarlýsing þarf að vera utanhúss við útidyr 

og flóttaleiðir. Brunavarnir í loftræsikerfum: Hanna skal loftræsikerfi þannig að frá því gengið 

að það rýri hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að útbræðslu elds eða reyks ef bruni 

verður. Í loftrásum skal vera óbrennanlegt efni A2-s1. Loftblásarar sem eru hluti brunavarna 

mannvirkis skulu þola þann hita sem þeir verða fyrir ef bruni verður. Bruna og reyklokur í 

loftræsikerfum skulu vera með bilunarviðvörun og skulu einnig lokast sjálfvikt ef til þess 

kemur. Aðkoma slökkviliðs: Aðkoma slökkviliðs verður norðaustan megin við húsið. Eftirlit 

og viðhaldbrunakerfa skal þannig háttað að þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og 

það sem snýr að viðhaldi brunavarnarkerfi hússins.  

Vatnsúðakerfi: Ekki er þörf á slíku. 

 

 

L. Hljóðvist 

Við hönnun nýbygginga eru gerðar kröfur um hljóðsvist skv. ÍST: 45:2016. Ákvæði þessa 

hluta reglugerðarinnar gilda um íbúðir og atvinnuhúsnæði, þ.m.t. skóla, frístundaheimili, 

heilbrigðisstofnanir og dvalarheimili. Byggingar skulu þannig hannaðar að óþægindi vegna 

hávaða innan rýma, frá aðliggjandi rýmum, lögnum, tæknibúnaði og umferð séu takmörkuð. 

Þessar kröfur skulu uppfylltar í samræmi við fyrirhugaða notkun. Allar byggingar sem 

tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks B samkvæmt 

staðlinum ÍST 45. 

 

M. Öryggisbúnaður 

Í húsinu verður sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi ásamt því að hafa innbrotsviðvörun sem skulu 

vera tengdar við viðurkennda vakstöð. 

 

N. Tækni og vélbúnaður 



BFLOK1010   
 

   

20 
 

Í húsinu verður vélrænt loftræsikerfi. 

 

O. Algild hönnun 

Allt aðgengi skal miðast við ákvæði byggingarreglugerð 112/2012 og leiðbeiningar ritun 

mannvirkjastofnunar. Allir þröskuldar í útihurðum skulu ekki vera með meiri hæðarmun en 

25mm og koma skal fyrir á allar innihurðir felliþröskuld. Breidd allra inngangsdyra er a.m.k 

0,83 samkvæmt reglugerð og hæð þeirra minnst vera 2,07m. Gert er ráð fyrir að 

snúningsradíus fyrir hjólastóla sé 1500mm. Á öllum hæðum byggingarinnar eru staðsettar 

snyrtingar fyrir hreyfihamlaða. 

 

P. Frágangur lóðar 

Aðkoma leikskólans er á þremur stöðum en aðaldyr hússins eru staðsettar norðaustan 

megin við húsið. Hellulagt er við aðkomu leikskólans allan hringinn. Á norðaustur hlið eru 

malbikuð bílastæði eru sex talsin og eitt fyrir hreyfihamlaða. Á lóð skólans skulu vera 

staðsett hjólastæði fyrir 20 hjól og skulu 10 þessara stæða vera yfirbyggð. Lóðin saman 

stendur af hellulögðum gangbrautum og leiksvæði. 

 

Q. Sorp og meðhöndlun þess 

Sorpgeymsla er staðsett í byggingu leikskólans sem næst inngangi fyrir aðföng og er miðast 

við að flokkun sorps verði háttað þar ásamt því að innan leikskólans eru tunnur til flokkunar. 

 

5.3 Skráningartafla 
Við gerð á skráningartöflu eru helstu stærðir teknar úr revit og notast var við 

skráningarreglur Fasteignamat ríkisins og byggingarfulltrúa.  Í töflunni koma fram allar nettó 

og brúttóstærðir rýma. Brúttóflatarmál leikskólans er 1.177,6 m². Skráningartöflu er að finna 

í viðauka.   
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5.3 Önnur gögn sem senda þarf til byggingarfulltrúa með aðaluppdráttum 
Þegar óskað er eftir byggingarleyfi þurfa að fylgja með eftirtalin gögn: Gátlisti 

byggingarfulltrúa varðandi aðaluppdrætti, byggingarleyfisumsókn, orkurammi, bréf 

hönnuðar og útboðslýsing. Önnur gögn eru að finna í viðauka 

 

 

6. Vinnuteikningar 
6.1 Önnur gögn sem senda þarf til byggingarfulltrúa með aðaluppdráttum 

Við gerð verkteikninga er verið að sína húsið í heild sinni og innihalda verkteikningar 

grunnmyndir, snið og ásýndir í  mælikvarðanum 1:50. Í raun eru þetta teikningar sem unnar 

eru út frá aðaluppdráttum. Það sem breytist er að þetta eru smíðateikningar og þarf því að 

huga að því að málsetja mannvirkið miðað við það og með nákvæmari hætti. Á þessum 

teikningum er einnig merkt inná númer glugga og hurða ásamt léttum innveggjum og 

steyptum veggjum. 

 

6.2 Hlutateikningar 
Hlutateikningar eru í mælikvarðanum 1:5, 1:10 og 1:20 og eru þær gerða til að lista upp 

nákvæma byggingarhluti eins og stiga, lyftuhús, salerni og eldhús. Þá eru teiknaðar upp 

grunnmyndir, snið, ásýndir og deili og gerð er þá betur grein fyrir hverjum byggingarhluta og 

frágangi á hverjum þætti fyrir sig.  

 

 

6.3 Deiliteikningar 
Deili eru í mælikvarðanum 1:5 og eru þær hugsaðar til að zoomera upp ákveðin byggingar 

hluta með viðeigandi skýringum og frágangi byggingarhlutans. Þar kemur einnig fram hvaða 

byggingarefni skuli notast við.  
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7. Útboðs- og samningaskilmálar ásamt verklýsingum 
Gerð vorum útboðsgöng fyrir verkefnið en í  útboðinu verður tekin fyrir  kafli 0 og skilmálar,  

kafli 1 er aðstaða og jarðvinna, kafli 7 frágangur utanhúss og kafli 9 aukaverk. Við gerð 

útboðsgagna er farið nákvæmlega yfir alla skilmála, verklýsingar ásamt fylgiskjölum. Í 

útboðslýsingu er farið ítarlega yfir skilmála og fylgiskjöl tilgreind. Verkslýsingar eru gerða 

fyrir hvern lið sem taka á fyrir og í mínu tilfelli fyrir frágang utanhúss. Tilgreina þarf 

nákvæmlega hver liður skal unninn og hvernig staðið verði af framkvæmd hvers liðs fyrir sig. 

Ef hins vegar eitthvað er ekki nógu skýrt skal alltaf leita til eftirlitsaðila verksins. Fylgiskjöl eru 

tilboðsblað, samningar og verklýsingar.  

 

 

7.1 Útboðsferli 
Við upphaf útboðs þarf að huga að nokkrum hlutum. En þar sem um opinbera framkvæmd 

er að ræða  

 Auglýsa þarf útboðið á vef Reykjarvíkurborgar. 

 Ákveða þarf hvort útboðið á að vera opið eða lokað. (lokað útboð er ákveðnum 

verktökum að taka þátt og þurfa þeir þá að vera búnir að skila inn að þeir standist 

greiðslur á öllum opinberum gjöldum. Ef um opið útboð er að ræða þarf að auglýsa 

útboðið á vef Reykjarvíkurborgar í  mínu tilfelli en einnig þarf að auglýsa á vef 

ríkiskaupa og í blöðum þar sem um er að ræða opinbera framkvæmd. 

 Útboðsgögn Reykjavíkurborgar eru eingöngu aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar og 

gefst verktökum mánuður til að skila inn tilboðum í verkið og þá eingöngu á rafrænu 

formi á vef Reykjarvíkurborgar. 

 Boðið verður upp á vettvangskoðun fyrir þá sem þess óska, þar geta þeir sem áhuga 

á verkinu hafa kynnst sér staðsetningu og aflað sér frekari upplýsinga hjá verktaka. 

 Eftir að tilboðsfresti líkur eru tilboðin opnuð að viðstöddum þeim sem bjóða í og 

þurfa allir að undirskrifa samþykkt tilboð. 

 Kanna þarf hvort viðkomandi bjóðandi standist öll opinbergjöld og hafi 

lausafjármagn til að taka að sér verkefnið. 
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8. Stofan 
Í upphafi annar fór ég í að stofna teiknistofu og hannaði logo. Teiknistofan fékk nafnið Selma 

HÖNNUN og var ég mjög ánægð með útkomuna af logoinu. Við stofnun teiknistofu er 

ýmislegt sem huga þarf að og hugsaði ég strax frá upphafi að vinna þetta eins og gert er á 

vinnumarkaðinum. Ég hélt vel utan um allar tímaskráningar og skráði alltaf niður tímann í lok 

dags því það getur oft verið erfitt að rifja upp aftur í tímann hvað unnið var við tiltekin dag. 

Einnig hélt ég vel utan um allar fundargerðir með kennurum og hvað fór fram á hverjum 

fundi og með hvaða spurningar ég var með. Einnig er það hluti teiknistofunnar að sjá um 

verksamninga milli verkkaupa og hönnuða. 

 

8.1 Samningar 
Við upphaf verks fór ég í að útbúa samninga milli stofunnar og verkkaupa við gerð 

aðaluppdrátta, vinnuteikninga, útboðsgögn og einnig skilaði ég inn umsókn til 

Byggingarfulltrúa með ósk um byggingarleyfi. Sjá samning í viðauka A. 

 

8.2 Tímaskráningar og hönnunaráætlun 
Eins og ég kom inná hér að ofan þá setti ég mér það markmið að skrá niður tímana eftir 

hvern dag til að halda vel utan um þá tíma sem fóru í verkið. Mikilvægt er að gera þetta til 

hafa sem besta yfir sín yfir þá tíma sem verkefnið tekur. Í byrjun annars setti ég upp 

hönnunaráætlun sem gott er að vinna eftir og sjá þá betur hvar maður stendur hverju sinni 

og hefur eins og með tímaskráningu betri yfir sín yfir heildina. Sjá má tímabókhald og 

hönnunaráætlun í viðauka A. 

 

8.3 Reikningar 
Í gegnum námið voru haldnir fundir með kennurum ýmist á zoom eða í skólanum. Eftir hvern 

fund skráði ég niður hvað fór fram, með hverjum ég sat fund ásamt því að skrifa inn þær 

spurningar sem ég var með fyrir fundinn. Ég fann þetta þannig að fyrir hvern fund var ég 

búin að setja upp spurningar sem ég mundi spyrja. Með því er bæði tímasparnaður og fannst 

mér gott ef ég staldraði við á einhverjum stað að skrá það niður og fara í annað þangað til 

næsti fundur yrði. Sjá má fundargerð í viðauka A. 
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8.4 Fundargerðir  
Verkfundir voru haldnir reglulega yfir önnina með leiðbeinendum námskeiðsins og strax í 

byrjun hélt ég vel utan um fundargerðir þar sem ég skráði efni fundar hverjir væru mættir. 

Það spara mikinn tíma að mæta undirbúin á fund með leiðbeinanda þar sem spara mikinn 

tíma. Gott aðgengi hefur verið að leiðbeinendum í gegnum námið. 
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9. Niðurstaða verkefnis 
Þegar að hingað er komið við sögu er gaman að horfa til baka og velta fyrir sér hvernig þetta 

hefur allt saman gegnið. Það má með sanni segja að ég er afskaplega ánægð með þá tillögu 

sem ég valdi og gekk verkefnið heilt yfir vel fyrir sig. Ég þurfti að fara litlar breytingar á innra 

skipulagi nema þá bara í að auka við lagnaherbergjum. Í heild sinni gekk vel að leysa þá hluti 

sem komu upp og hafði ég samband við kennara í greiningarferlinu til að sjá strax hvort 

eitthvað mætti betur fara. Þegar að farið er í vinnu á aðaluppdráttum skiptir svo miklu máli 

að hafa unnið greiningarnar vel. Eins og ég sagði í upphafi þá er gaman að vera komin á þann 

stað að vera að skila lokaverkefni og að upplifa það á þessum tímapunkti að námið frá 

byrjun smellur allt saman á loka önn því er mikilvægt í gegnum námið að skipta á milli fasa til 

að fá sem mest úr náminu. Mig langar mikið að þakka samnemendum mínum fyrir gott 

samstarf í gegnum námið og einni langar mig að þakka leiðbeinendum fyrir síðustu ár þar 

sem ég hef átt mjög gott samstarf með þeim og þeir alltaf boðnir og búnir að aðstoða. Einnig 

langar mig að þakka Verksýn fyrir að hafa tekið svona vel í að fá mig í starfsnám og þá miklu 

reynslu sem ég hef öðlast þar.  
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10. Heimildarskrá 
Við öflun gagna við heimildir vil ég taka það fram að þetta er ekki tæmandi listi 

https://steypustodin.is/vorur/sjonsteypuveggir/ sótt af vef 10.9.2021 

https://gluggasmidjan.is/ Sótt af vef 11.9.2021 

https://www.nmi.is/static/files/RB/rb_thok.pdf  Sótt af vef 30.9.2021 

Byggingareglugerð númer 112/2012 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-

reglugerdir/Byggingarreglugerd_iheild.pdf  sótt af vef 1.10.2021 

https://limtrevirnet.is/voruskra/byggingavorur/thakrennur/  sótt af vef 1.10.2021 

https://eldri.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf   sótt af vef 1.10.2021 

Mannvirkjastofnun. (2013). Orkurammi, minni útgáfa (1. útgáfa).  

https://www.hms.is/byggingar/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd/leidbeinandi-forrit/  Sótt 
1.10.2021 

https://reykjavik.is/thjonusta/teikningar sótt af vef 1.10.2021 

https://www.hms.is/byggingar/leidbeiningar/rb-blod/ sótt af vef 1.10.2021 

https://vinnueftirlitid.is/media/fraedslu--og-
leidbeiningarit/Loftraesting_Hagnytar_leidbeiningar.pdf sótt af vef 12.9.2021 
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11. Viðaukar 
 

Viðauki A skýrsla og fleira. 
Fundargerðir, samningar, reikningar, tímaskráningar, umsóknir fyrir Snorraborg ásamt 
hönnunaráætlun. 

 

Viðauki B útboðsgögn ásamt fylgigögnum 
Útboðslýsing, tilboðskrá, verkslýsingar, auglýst útboð, verksamningur, verktrygging ásamt 
verkáætlun og kostnaðaráætlun.  

 

Viðauki C Frum- og forhönnun 
Samkeppnisgögn, greiningar ásamt efnisvali. 

 

Viðauki D Aðaluppdrættir ásamt vinnuteikningum 
Aðaluppdrættir og verkteikningar í kvarða. 
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BSc í byggingafræði 

 

Viðauki A 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Kennitala: 13.06.83-3129 

Nafn nemanda: Selma Dögg Ragnarsdóttir 

Leiðbeinendur: Viggó Magnússon 

Helgi Guðjón Bjarnason 

Eyþór Rafn Þórhallsson 

Árni Þór Steinarsson 

Aðalheiður Atladóttir 

20 ECTS Lokaverkefni til BSc í byggingafræði 



BFLOK1010   
 

   

29 
 

Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.  
Fundargerð - 1  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg  
Dagsetning: 1.9.2021  
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík  
Mættir á fund: Helgi  
  
Efni fundar:  
Afstöðumynd=Þarf að fá lóðarmörkin á .1.hæð  
3D módel ef ég hreyfi þar þá hverfur alltaf módelið og ég er heillengi að finna það aftur  
Spyrja með að teikna stiga.  
Fór niður í skóla og hitti á Helga þar sem ég var búin að undirbúa nokkrar spurninga, á þessu stigi er 
ég komin með með módel og innra skipulagið er tilbúið á 1. og 2. hæð og ég er að byrja 
á innra skipulaginu á 3.hæð.   
Fórum yfir staðsetningu á afstöðumynd þar sem að ég er ekki með byggingarreit heldur bara 
lóðarmörk.   
Hann skoðaði módelið og ég er bara réttu róli með þetta.   
Fórum yfir hvernig búa á til stiga þar sem að ég var í miklum vandræðum með það og leystum það.  
Skoða frávik.   
Ekki gleyma algildri hönnun.  
 

 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BFLOK1010   
 

   

30 
 

Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.  
Fundargerð - 2  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg  
Dagsetning: 3.9.2021  
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík  
Mættir á fund: Viggó  
  
Efni fundar:  
Hitti á Viggó niðrí skóla og við fórum yfir það sem ég var komin með.  
Módelið var svo gott sem komið upp miðað við teikningar frá arkítekt.  
Viggó kom með nokkra góða punkta að ekki að ákveða byggingarefni strax heldur í greiningarferlinu 
skoða hvað væri í raun best miðað við hvað arkítekt leggur fyrir.   
Ræddum aðeins tímaplanið sem ég var búin að setja upp.  
Allt á góðri leið og þá er bara að halda ótrauð áfram og byrja á greiningum.  
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Fundur með Helga niðrí skóla  
Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.   
Fundargerð – 3  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg   
Dagsetning:  
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík   
Mættir á fund:Helgi    
Efni fundar: Helgi  
 
 
Ásýndir ennþá í rugli þó ég hafi breytt línunum og breyta sniðpílum til að geta klárað að raða 
uppá blöðin  
Afstöðumynd  
Nettó og brúttóstærðir sem ég þarf að filtera.  
Engir hæðarkótar fáanlegir á lóð þannig að ég sleppi þeim þá?  
Skoða þakmynd.  
Skoða uppbyggingu veggja þar sem ég er með steyptan útvegg og svo einangrun og 
forsteyptar einingar  
Þarf ég fleiri snið fyrir aðaluppdrátt er með 3 snið og búin að merkja inná þau miða við 
gátlista.  
Eru ekki bara málsett í sniðum hurðar og gluggar þar sem sniðið er tekið í gegn ekki framan 
á hurðir.  
Búin að setja upp klæðningu fyrir render spurja Helga með gluggana  
Hvernig er best að taka saman hurðir og glugga fyrir verkteikningar hann kann ráð við því   
Bílastæði á lóðargreiningu sjást ekki? WHY! Stæðin eru á þriðju hæð asninn þinn!   
Einhver böggur komin í revit og eitthvað virðist frosið    

Assembly  fyrir verkteikningar glugga.   
Teikna stiga uppá nýtt og passa að hann nái upp allar hæðirnar og laga stærð á þrepum  

Lykilmynd fyrirlestur   
Deili? Er það ekki úthorn, innhorn við sökkul, gluggar, hurðir, þak. Kanna með þar sem að 
platan stendur út fyrir, frágangur glugga sem nær frá efri plötu og nánast gólfsíðir vantar 
eitthvað uppá í deilum?  
Framhald hvað varðar verkteikningar.  
Snið í þrep og stiga 

Snið í lyftu 
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Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.  
Fundargerð - 4  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg  
Dagsetning: 3.9.2021  
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík  
Mættir á fund: Alla   
  
Efni fundar:  
Alla gat ekki mætt niður í skóla svo ég sendi á hana tölvupóst varðandi gluggana á húsinu.   
Ég þarf að gera ráð fyrir opnan legum fögum og fannst það hafa mikil áhrif á útlit hússin.   
Ég sendi á Öllu: Hæhæ Ég er með eina spurning. Er að velta fyrir mér varðandi leikskólann. 
Hún hefur ekki gert ráð fyrir opnan legum fögum á gluggunum sem að ég er búin að gera og 
þá finnst mér útlitið breytast svo agalega. Kannski er ekki hjá því komist en þá leita ég til þín 
hvort að þú sért með einhverja betri hugmynd af útfærslu. Sendi þér mynd af því sem ég er 
með og svo frá arkitektinum  
  
Alla: Sæl.   
Það væri þannig séð hægt að sleppa opnan legum fögum og vera eingöngu með vélræna 
loftræsingu, en ég mæli ekki með því.   
Það er betra að gera ráð fyrir náttúrulegri loftræsingu, bæði umhverfisvænna og betra fyrir 
vellíðan notenda byggingar, auðveldara að stjórna og fá snögg loftskipti.   
En í svona byggingum þarf alltaf að gera ráð fyrir vélrænni loftræsingu líka, a.m.k í hluta 
byggingarinnar.   
Þú gætir leikið þér að því að hafa vissa glugga með engum opnan legum fögum, þessa 
stóru ferköntuðu t.d., svo lengi sem öll rými séu loftræst á fullnægjandi hátt (aðrir gluggar í 
rýminu með opnan leg fög og/eða vélræn loftræsing).   
Þetta hjálpar vonandi.   
Kv.   
Alla  
En það er ekki hjá því komist að sleppa opnunlegum fögum svo ég þarf að skoða það og 
langar að skoða að færa allar lagnir í kjallara þar sem að deiliskipulagið leyfir að bæta 
við kjallara og ég held að það mundi auðvelda mikið allar lagnaleiðir og ég hef séð það strax 
að ekki nægt pláss fyrir lagnir miðað við hvernig tæknin rýmin eru núna.   
Ætla að skoða það með Eyþóri og Árna á miðvikudaginn.   
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STAÐARLOTA  
Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.   
Fundargerð – 5   
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg   
Dagsetning: 20.10.2021   
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík   
Mættir á fund:Helgi   
Efni fundar: Helgi  
  
Snið í þrep og stiga  
Snið í lyftu  
Ásýndir ennþá í rugli þó ég hafi breytt línunum og breyta sniðpílum til að geta klárað að raða uppá 
blöðin  
Afstöðumynd  
Nettó og brúttóstærðir sem ég þarf að filtera.  
Engir hæðarkótar fáanlegir á lóð þannig að ég sleppi þeim þá?  
Skoða þakmynd.  
Skoða uppbyggingu veggja þar sem ég er með steyptan útvegg og svo einangrun og forsteyptar 
einingar  
Þarf ég fleiri snið fyrir aðaluppdrátt er með 3 snið og búin að merkja inná þau miða við gátlista.  
Eru ekki bara málsett í sniðum hurðar og gluggar þar sem sniðið er tekið í gegn ekki framan á hurðir.  
Búin að setja upp klæðningu fyrir render spyrja Helga með gluggana  
Hvernig er best að taka saman hurðir og glugga fyrir verkteikningar hann kann ráð við því   
Bílastæði á lóðargreiningu sjást ekki? WHY! Stæðin eru á þriðju hæð asninn þinn!   
Einhver böggur komin í revit og eitthvað virðist frosið    
Assembly  fyrir verkteikningar glugga.   
Teikna stiga uppá nýtt og passa að hann nái upp allar hæðirnar og laga stærð á þrepum  
Lykilmynd fyrirlestur  
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Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.  
Fundargerð - 6  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg  
Dagsetning: 9.9.2021  
Staðsetning: Teams  
Mættir á fund: Helgi  
  
Efni fundar:  
Fundur með Helga 29.október   
Verkteikningar.   
Málsetning kemur inná 2-3.hæð en ekki á fyrstu hæðinni.    
Merkja útveggi á grunnmynd í verkteikningum. Done and done  
Þakmynd í verkteikningum. Græjuðum það, þurfti að hækka punkt í revit  
Að merkja inni- og útihurðir og glugga.  
Nota ég sama snið og í aðaluppdráttum - Ég áttaði mig á að ég þyrfti að bæta við þar sem að þetta 
eru smíðateikningar og þá er ekki að koma það fram í sniðum svo ég þarf að bæta við sniðum.  
Fórum yfir punktana sem að ég var komin með  
Í samráði við Helga ákvað ég að setja upp hugmynd af deilum og fá þá annaðhvort Viggó eða Helga til 
að skoða yfir hvort að ég ætti að taka eitthvað út eða bæta við. 
 

Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.   
Fundargerð – 7   
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg   
Dagsetning: 11.12.2021   
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík   
Mættir á fund: Árni, Eyþór og Alla  
   
Efni fundar: Eyþór  
Eyþór fór yfir burðarþolið og skoðaði það, ég þarf að gera ráð fyrir bita yfir inn í matsal og þarf einnig 
að bæta við bita á 3.hæðina. Annars bara lítur þetta vel út.  
  
Efni fundar: Árni  
Árni fór yfir greininguna var reyndar búin að senda á hann póst um að skoða hana, ræddum aðeins 
um gólfhita kisturnar sem ég þarf að raða niður miðsvæðið á svæðunum. Var með tvær á 1.hæð en 
þarf að hafa fjórar. Ræddum einnig um gólfhitagrindur og hvernig kerfin eru á þeim.   
Efni fundar: Alla  
Fór yfir með Öllu stöðuna á ritgerðinni. Komin með 8bls núna og fór yfir með henni 
rannsóknarspurningar og henni leyst bara vel á það og ég held bara áfram að vinna í henni.  
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Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.   
Fundargerð –  8  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg   
Dagsetning: 25.11.2021   
Staðsetning: zoom  
Mættir á fund:Viggó   
Efni fundar: Viggó  
Hitti Viggó á zoom og ég spurði hann úti kostnaðaráætlun sem mér finnst vera í hætti kantinum. En 
hann bað mið um að halda mig við mína áætlun þar sem að ég kem kem góð rök fyrir henni. Það eru 
hækkandi verð á markaðinum og við þurfum að taka mð af því   
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Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.   
Fundargerð –  9  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg   
Dagsetning: 30.11.2021   
Staðsetning: zoom  
Mættir á fund: Helgi  
Efni fundar: Helgi   
Hitti Viggó á zoom og var með nokkrar spurning sem snúa að verkteikningum. Var ekki alveg sátt 
þegar að ég fór að rýna verkefnið hvernig þetta raðaðist uppá blöðin. Einnig rak ég augun í það í 
aðaluppdráttum að ég var ekki alveg nógu ánægð með útlitið á þeim.   
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Fundargerð, Snorraborg miðborgar leikskóli.   
Fundargerð –  9  
Verkheiti: Leikskólinn Snorraborg   
Dagsetning: 30.11.2021   
Staðsetning: zoom  
Mættir á fund: Helgi  
Efni fundar: Helgi   
Hitti Viggó á zoom og var með nokkrar spurning sem snúa að verkteikningum. Var ekki alveg sátt 
þegar að ég fór að rýna verkefnið hvernig þetta raðaðist uppá blöðin. Einnig rak ég augun í það í 
aðaluppdráttum að ég var ekki alveg nógu ánægð með útlitið á þeim.   
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VERKSAMNINGUR  

MILLI VERKKAUPA OG HÖNNUÐAR  
 
 
  

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 
   
  

 Verkkaupi: Reykjarvíkurborg__________________________________ kt. 530269-7609  
    

   Verktaki, hönnuðu: Selma HÖNNUN_______________________________kt. 901090-2209  
  

1. grein  
Verktaki tekur að sér að vera hönnuður fyrir leikskólan að Njálsgötu 89, 101 
Reykjavík. Að baki samningi þessum tekur hönnuður að sér að teikna aðaluppdrætt, vinnuteikningar 
ásamt því að útbúa byggingarleyfisumsókn og tekur að sér að sjá um öll útboðsgögn ásamt verkslýsin
gu.  
Verktaki er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við sam
ning þennan og í samræmi við mannvirkjalög nr. 
160 frá 2010 með síðari breytingum og gildandi byggingarreglugerð og að verkið sé unnið í samræmi 
við þau gögn sem nefnd eru í samningi þessum og eru hluti af verksamningnum.    

  
2. grein  

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við verká
ætlun og gæðahandbók sem verktakinn 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:  
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 Kr: 786.365.891kr.-                                                                                                                          
 Segi og skrifa:  Sjöhundruðáttatíu og sex milljónir þrjúhundruðsextíu og fimmþúsun     
áttahundruð nítíu og eina krónu  00/100  

  
4. grein  

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  157,6 stig.  
Verkið skal verðbætast þannig: Engar verðbætur    
  

5. grein  
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í hlutfalli við samþykktan framgang verksins, með þv
í að greiða inná bankareikning verktaka nr: 0327-26-4444 í Arion 
banka 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 aðal
úttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð inn 
á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga.  
  

7. grein  
Verktaki skal leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann efni skyldur sí
nar samkvæmt samningi þessum. Upphæð hennar skal vera 
10% af samningsupphæð.  Verkkaupi skal auk þess eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunn
a ógreiddar af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geym
slufé samkvæmt 6. gr.  
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum verkt
aka.  
  

8. grein  
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem ha
nn kann að taka á sig á verktímanum.     
  

9. grein  
Verki á að vera lokið eigi síðar en: 28.4.2023 
að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25% af samningsupphæðinni 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:  
Héraðsdómi Reykjavíkur          
  
Undirskriftir:       Reykjavík 3.1.2022 

Staður og dagsetning  
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Reykjarvíkurborg       
Undirskrift verkkaupa                      Undirskrift verktaka  
  
  
Vitundarvottar:   

_________________________      kt: _______________  
  
__________________________      kt: _______________  

  
   
Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:  

1.  Gæðakerfi  
2.  Verkáætlun  
3.   Útboðsgögn verksins  
4.   __________________________________________  
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Greiðandi: Reykjarvíkurborg  
Borgartún 12, 105 Reykjavík  

                                                                                     Reikningsnúmer        0101  
Selma HÖNNUNN      Gjalddagi         05.09.2021  
Hringbraut 25       Eindagi               06.10.2021  
102 Reykjavík  
Kennitala: 9010902209  
  
Verkafang                                Snorraborg  
  
  
Lýsing             Einingar/tími   Verð á tíma     Upphæð  
Forhönnun           76   17.500 kr.                            1.330.000 kr.  
  
  
  

Samtals án VSK           1.330.000 kr.  
24% VSK    319.200 kr.  
Samtals með VSK 1.649.200 kr.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Selma HÖNNUN           
Hringbraut 25, 220 Hafnarfjörður       selma12@ru.is  
Kt  901090 2209   VSKnr. 43441               



BFLOK1010   
 

   

47 
 

  
 
  

Greiðandi: Reykjarvíkurborg  
Borgartún 12, 105 Reykjavík  

                                                                                     Reikningsnúmer        0102  
Selma HÖNNUNN      Gjalddagi         05.10.2021  
Hringbraut 25       Eindagi               06.11.2021  
102 Reykjavík  
Kennitala: 9010902209  
  
Verkafang                                Snorraborg  
  
  
Lýsing             Einingar/tími   Verð á tíma     Upphæð  
Frumhönnun            239   17.500 kr.                            4.182.500 kr.  
  
  
  

Samtals án VSK           4.182.500 kr.  
24% VSK    949.800 kr.  
Samtals með VSK 5.132.300 kr.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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  
Selma HÖNNUN           
Hringbraut 25, 220 Hafnarfjörður       selma12@ru.is  
Kt  901090 2209   VSKnr. 43441         
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Greiðandi: Reykjarvíkurborg  
Borgartún 12, 105 Reykjavík  

                                                                                     Reikningsnúmer        0103  
Selma HÖNNUNN      Gjalddagi         05.11.2021  
Hringbraut 25       Eindagi               06.12.2021  
102 Reykjavík  
Kennitala: 9010902209  
  
Verkafang                                Snorraborg  
  
  
Lýsing             Einingar/tími   Verð á tíma     Upphæð  
Aðaluppdrættir   62   17.500 kr.                            1.085.000 kr.  
Vinnuteikningar  228   17.500 kr.      3.990.000 kr.  
  
  

Samtals án VSK           5.075.000 kr.  
24% VSK   1.218.000 kr.  
Samtals með VSK  6.293.000 kr.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Selma HÖNNUN           
Hringbraut 25, 220 Hafnarfjörður       selma12@ru.is  
Kt  901090 2209   VSKnr. 43441        
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Greiðandi: Reykjarvíkurborg  
Borgartún 12, 105 Reykjavík  

                                                                                     Reikningsnúmer        0104  
Selma HÖNNUNN      Gjalddagi         05.11.2021  
Hringbraut 25       Eindagi               06.12.2021  
102 Reykjavík  
Kennitala: 9010902209  
  
Verkafang                                Snorraborg  
  
  
Lýsing             Einingar/tími   Verð á tíma     Upphæð  
Útboðsgögn   62   17.500 kr.                            1.085.000 kr.  
Skýrslugerð   92   17.500 kr.     1.610.000 kr.  
  
  

Samtals án VSK           2.695.000 kr.  
24% VSK      673.750 kr.   
Samtals með VSK  3.368.7500 kr.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Selma HÖNNUN           
Hringbraut 25, 220 Hafnarfjörður       selma12@ru.is  
Kt  901090 2209   VSKnr. 43441         
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Mótt.                    Nr. umsóknar              Afgr. 

 
Afgreiðsla byggingarfulltrúa 

 
 
 
 

Umsókn um  byggingarleyf i 
1. Umsækjandi 

 

Nafn umsækjanda  / eiganda Kennitala Heimilisfang Netfang 

 
 
 
 
 

2. Greiðandi 
 

Nafn greiðanda Kennitala Heimilisfang Netfang 

 

 

3. Aðalhönnuður og hönnunarstjóri 
 

Nafn aðalhönnuðar  og hönnunarstjóra Kennitala Heimilisfang Netfang 
 

 
 
 

4. Staðsetning 
 

Götuheiti / lóðarheiti                                                                                                                     Nr.               Landnúmer 
 

 
5. Framkvæmd sem sótt  er um 

 

Lýsing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Tegund byggingar / framkvæmdar 

 

Einbýlishús                           Parhús                              Raðhús                             Fjölbýlishús                             Atvinnuhúsnæði                     Skilti 

Annað, hvað? 

 

7. Framkvæmd / aðalbyggingarefni burðavirkis 
 

Ný framkvæmd / nýbygging Viðbygging Breyting inni Breyting úti Annað, hvað: 

Steinsteypa           Timbur Stál           Gler Annað, hvað:   

 

8. Meðfylgjandi hönnunargögn, upplýsingar og fylgiskjöl 
 

        Uppdráttarblöð í tvíriti Samþykki eiganda Umsögn Minjastofnun Íslands / Minjasafns Rvk 

Gátlisti 

Skráningartafla 

Samþykki meðeig. / -lóðarhafa 

Samþykki nágranna 

Bréf umsækj. / hönnuða 

Vottun byggingareininga 

Mæliblað / Hæðarblað Brunahönnunarskýrsla Ástandsskýrsla 

9. Undirritun 
 

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga,  byggingarreglugerðar og annarra laga og 

reglugerða  sem við eiga.
 

Í fullu umboði umsækjanda, staður: 
 

dagsetning:
 

Nafn Kennitala Heimilisfang Netfang 

 

 

 Umsókn um byggingaleyfi verður ekki tekin til meðferðar nema að lágmarksgjald hafi verið greitt. 
 

Selma Hönnun 901090-2209 Hringbraut 25 selma12@ru.is

Selma Hönnun 901090-2209 Hringbraut 25 selma12@ru.is

Selma Hönnun 901090-2209 Hringbraut 25 selma12@ru.is

Njálsgata 89 L102995

Sótt eru um byggingarleyfi fyrir leikskóla sem byggja á við Njálsgötu 89. Leikskólinn er 3.hæðir. Leikskólinn er steinsteyptur og einangraður að utan
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Gátlisti  vegna a›aluppdrátta

Nr. umsóknar

Nafn a›alhönnu›ar Kennitala Heimilisfang Netfang

1. A›alhönnu›ur & umsækjandi

Heiti Nr. Sta›greinir Matshluti Landnúmer

2. Ló›

Nafn umsækjanda Kennitala Heimilisfang Netfang

Fylgigögn me› umsókn
Umsóknarey›ubla›
Mælibla›
Hæ›arbla›
Bréf hönnu›ar/umsækjanda
Samþykki me›eigenda/ló›arhafa
Samþykki nágranna
Frávik frá skilmálum, l‡sing
Breytingar á eignaskiptum
Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, l‡sing
Brunavarnaruppdrættir - brunahönnun
Ástandssk‡rsla
Umsögn Húsafri›unarnefndar / Árbæjarsafns
Vottun byggingareininga
Skráningartafla
Gátlisti þessi 
Önnur gögn

Grunnuppl‡singar og frágangur uppdrátta
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn
Götuheiti og nr.
Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
Mælikvar›i
Efni teikningar
Teikninganúmer - (Breytinganúmer)
Samþykki - (Undirritun a›alhönnu›ar) og kennitala
Tilgr. uppr.legan hönnu› (ef um vi›b. e›a breyt. er a› ræ›a)
Bla›stær›ir samanbr. ÍST 1
Bla›brot í A2

Afstö›umynd
Málsetja mannvirki
Málbinda vi› ló›amörk á a.m.k. tvo vegu
Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlæg›)
Nor›urpíla
Götuheiti
Byggingarreitur
S‡na stækkun
Hæ›arlega ló›ar (hæ›ir á ló›amörkum) skv. hæ›arbla›i
Ló›amörk skv. mælibla›i
Bílastæ›i á ló› - Bílastæ›abókhald
Bílastæ›i f. fatla›a
Halli á skábrautum
Sorpgeymsla
A›koma slökkvili›s / öryggissvæ›i
Kva›ir á ló›

Sta›festing a›alhönnu›ar

0.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

1.00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.00
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

E
B

B
-1

03
-1

Selma Hönnun 901090-2209 Hringbraut 25 selma12@ru.is

Selma Hönnun 9001090-2209 Hringbraut 25 selma12@ru.is

Njálsgata 89 L102995 01 L102995
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Grunnmyndir
Eignanúmer
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Heiti r‡ma og nettóstær›ir í m2

Húsmunir í kvar›a
Hæ›arkóti á gólfum
Inntök heimlagna
Ló› - (bílastæ›i, gró›ur, gangstígar, leiksvæ›i o.s.frv.) 
Málsetja a› innan
Málsetja a› utan
Málsetja glugga - og hur›argöt
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Sorpgeymsla
Merkja björgunarop, útljós og r‡mingarátt
Eldvarnarhur›ir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun
Eldvarnarveggir, brunakerfi
Sta›setning brunaslangna
LR. merkja loku› r‡mi
GN. merkja ni›urföll í votr‡mum
Sérnotafletir á ló›
Nor›urpíla á allar grunnmyndir

Útlit og Landhæ›ir 
Landhæ›ir á ló› vi› hús og ló›amörk
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti) 
S‡na stækkun e›a breytingu 
Merkja björgunarop

Snei›ingar
Hæ›arkóti á gólfum
Hæ›arkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks
Málsetja salarhæ›ir
Málsetja efri brúnir á þökum 
Málsetja glugga- og hur›argöt
Málsett a› utan
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Eldvarnarmerkingar eftir þörfum
Snei›ing í stiga
Snei›ing í lyftugöng

Byggingarl‡sing
L‡sing eignarinnar - fj. íbú›a / starfsemi í atvinnuhúsnæ›i o.s.frv.
Götuheiti og númer
Sta›greinir
Byggingarefni gólfa og útveggja
Byggingarefni þaks
Frágangur / klæ›ning útveggja og þakflata
Ger› innveggja
Litaval utanhúss
Ger› glugga
Klæ›ningar innanhúss - flokkur
Einangrun sökkla og undir plötu
Einangrun veggja og þaka
L‡sing lagnalei›a
Upphitun
Loftræsing
Brunavarnir 
Kólunartölur
Heildarstær›ir hverrar hæ›ar í m2 og m3

Heildarstær›ir í m2 og m3

Stær› ló›ar
N‡tingarhlutfall
Fjöldi bílastæ›a (þar af f. fatla›a) - Bílastæ›abókhald
Yfirfari› af bur›arvirkishönnu›i

3.00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

4.00
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.00
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

6.00
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
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Aðrir verktakar:

Tilkynning til Vinnueftirlitsins 
um byggingarframkvæmd / 

tímabundna mannvirkjagerð

Nafn verkkaupa: Kennitala verkkaupa:

Heimilisfang:

Dags. undirskriftar

Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 550 4600 • Kt. 420181-0439 - www.vinnueftirlit.is

Póstnúmer og sveitarfélag: Sími:

Byggingarstaður - Nákvæm staðsetning:

Tegund verks:

Staður:

Netfang:

Sími:

Verkefnisstjóri (byggingarstjóri):

Póstnúmer og sveitarfélag:Heimilisfang: Sími:

Samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks:

Póstnúmer og sveitarfélag:Heimilisfang: Sími:

Heimilisfang:

Samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks:

Póstnúmer og sveitarfélag: Sími:

Fyrirhugaður upphafsdagur verks á byggingarsvæði: Fyrirhuguð verklok:

Áætlaður hámarksfjöldi starfsmanna á byggingarsvæðinu: Fyrirhugaður fjöldi verktaka á byggingarsvæðinu:

Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisrástafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð segir svo: 
"3. Verkkaupi eða aðlili sem hann hefur falið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins 
áður en vinna hefst sem er í samræmi við III. viðauka ef: 
a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og þar sem fleiri en 20 starfsmenn er í vinnu samtímis, eða 
b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 dagsverk. 
Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu."

F.h. verkkaupa

Aðalverktaki:

 Hvaða verktakar hafa þegar verið valdir?:
Kennitala aðalverktaka: Netfang aðalverktaka:

Reykjavíkurborg 530269-7606

Borgartún 12-14

2.11.2021

105 Reykjavík 411-1111

Njálsgata 89

Byggings leikskóla

Reykjavík

Selma Dögg Ragnarsdóttir

220 HafnarfjörðurHringbraut 25

Guðjón Guðjónsson

101 ReykjavíkMiklatúni 169

Vonarstræti 250

Ingimar Valsson

101 Reykjavík

3.1.2022 28.4.2023

20 10

Serstakir ehf 000000-0000 serstakir@serstakir.is
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Dagsetning Áætlun
20.8.2021 Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst
21.8.2021 Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst
22.8.2021 Upphaf náms 1. fundur 20. ágúst
23.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
24.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
25.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
26.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
27.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
28.8.2021
29.8.2021
30.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
31.8.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
1.9.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
2.9.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
3.9.2021 Frumhönnun(outline) ca 2 vikur
4.9.2021
5.9.2021
6.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
7.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
8.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
9.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
10.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
11.9.2021
12.9.2021
13.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
14.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
15.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
16.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
17.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
18.9.2021
19.9.2021
20.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
21.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
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22.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
23.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
24.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
25.9.2021
26.9.2021
27.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
28.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
29.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
30.9.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
1.10.2021 Forhönnun,(scheme design) ca 4 vikur
2.10.2021
3.10.2021
4.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
5.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
6.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
7.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
8.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
9.10.2021
10.10.2021
11.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
12.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
13.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
14.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
15.10.2021 Aðaluppdrættir, umsókn, ca 2 vikur
16.10.2021
17.10.2021
18.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
19.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
20.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
21.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
22.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
23.10.2021
24.10.2021
25.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
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26.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
27.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
28.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
29.10.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
30.10.2021
31.10.2021
1.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
2.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
3.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
4.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
5.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
6.11.2021
7.11.2021
8.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
9.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
10.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
11.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
12.11.2021 Útboðsgögn, verkteikningar, hlutateikn, deili. (det 2) ca 4 vikur
13.11.2021
14.11.2021
15.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
16.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
17.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
18.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
19.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
20.11.2021
21.11.2021
22.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
23.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
24.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
25.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
26.11.2021 Verklýsingar, magntaka, kostnaðaráætlun ca. 2 vikur
27.11.2021
28.11.2021
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29.11.2021 Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika
30.11.2021 Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika
1.12.2021 Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika
2.12.2021 Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika
3.12.2021 Frágangur skýrslu og verkefnis til skila ca 1 vika
4.12.2021
5.12.2021
6.12.2021 Lokaskil
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ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 
  

0.1.1 Útboð 
SDR HÖNNUN ehf, fyrir hönd Reykjarvíkurborgar óskar hér með eftir tilboð í byggingu nýs leikskóla 
við Njálsgötu 89. Tilboð þetta skal unnið samkvæmt útboðsgögnum sem lögð hafa verið fram og 
vinna samkvæmt grein 0.3.01 „Útboðsgögn“. Lauslegt yfirferð yfir framkvæmd. 

Verk þetta felur í sér bygginu leikskóla við Njálsgötu 89, 101 Reykjavík. Byggingin er á þremur 
hæðum ásamt ásamt fullfrágenginni lóð. Þar sem um nýbyggingu er að ræða þarf verktaki að sjá um 
allan gröft lóðar að fullfrágengini byggingu samkvæmt teikningu arkitekta. 

  

0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 
  

ÚTBOÐSFORM: 

Um er að ræða opið útboð samkvæmt skilgreiningu 1.2.2 í ÍST 30:2012. 

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

  

ÚTBOÐSYFIRLIT: 
Liður         Sjá kafla    Aths./dags. 

Vettvangsskoðun:    0.1.5    Dags. 14. Desember 2021     

Fyrirspurnartíma lýkur:    0.3.2   Dags. 17. desember 2021   

Svarfrestur rennur út:    0.3.2   Dags. 22. desember 2021     

Opnunartími tilboða:     0.4.4    Dags. Kl:14 31.desember 2021 

Upphaf framkvæmdatíma:   0.1.7    Dags. 3. Janúar 2022   

Lok framkvæmdatíma:    0.1.7    Dags. 28. Apríl 2023    

Tilboðstrygging:    Skuldbinding  
    Tengd undirritun 
    Tilboðs.   

Kröfur til bjóðenda:    0.1.3   _______________________  

Tafabætur (Dagsektir):     0.5.4   0,5% af samningsupph. 

Verðlagsgrundvöllur (Verðbætur):   0.5.6   _______________________     

Frávikstilboð (heimilt/óheim.):   0.5.3   _______________________   
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Fylgigögn með tilboði:          0.4 
Tilboðsblað, tilboðsskrá, verklýsingar, myndir, form fyrir verksamning, verktryggingu, verkáætlun, verkuppgjör, 
gæðakerfi, öryggiskerfi. 

  

Opnunarstaður tilboðs:  

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 

  

0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

  

Þeir bjóðendur, sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar, skulu, sé þess óskað, 
láta í té innan viku eftirfarandi upplýsingar: 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna. 

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

 Skrá yfir undirverktaka sem bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota til verksins. 

 Ársreikninga síðustu tveggja ára, áritaða af endurskoðanda. 

 Staðfestingu um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

 Staðfestingu frá lífeyrissjóðum um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með 
lífeyrissjóðsgjöld starfsmanna. 

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

 Upplýsingar um gæðakerfi bjóðanda. 

 Upplýsingar um öryggiskerfi bjóðanda. 

  

Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi 
hafi fallið frá tilboði sínu og taka þá gildi ákvæði í kafla 0.4.3 um tilboðstryggingu.  Farið verður með 
þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

 
Bjóðendum verður vísað frá ef: 

 Hann er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld eða opinber gjöld. 

 Hann stendur í nauðungarsamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

 Hann hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið að 
mati verkkaupa. 

Bjóðanda er heimilt að fylla út og skila með tilboði sínu samevrópsku hæfnisyfirlýsingunni.  Verða þær 
upplýsingar sem þar koma fram þá yfirfarnar og metnar á sömu forsendum og lýst er hér á undan. 
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0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verk þetta felst í að bygginu miðborgarleikskóla við Njálsgötu 89, 101 Reykjavík með öllu sem því 
tilheyrir og fram kemur í þessum útboðs- og verkskilmálum, verklýsingum og magnskrá.  Bjóðendur 
skulu kynna sér aðstæður og verkstöðu á staðnum áður en þeir bjóða í verkið.  Vísað er á kafla 0.1.5 
varðandi boð um kynningarfund. 

 
  

Byggingarreitur við Njálsgötu 89 

ÁKVARÐANIR UM MAGN EINSTAKRA VERKLIÐA Á VERKTÍMA 

Í flestum magntöluliðum er gengið út frá að magn sé það sem er uppgefið í magntöluskrá verksins.  
Undantekning frá þessu er magn þeirra verkliða sem upp eru taldir hér á eftir, en það magn skal 
ákveðið af eftirlitsmanni verkkaupa eftir að verktaki hefur gert um það tillögu. 

Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns á magni þeirra liða áður en þeir eru framkvæmdir.  Ef það ferst fyrir 
þá ákveður eftirlitsmaður það magn sem skuli greiða fyrir í viðkomandi verþætti.  Um er að ræða liðina. 

  

Að auki segir í grein 0.2.4 m.a. „Ef verktaki er í vafa um einstök atriði verksins skal hann leita úrskurðar 
eftirlitsmanns“. 

  

LEITA SKAL SÉRSTAKLEGA EFTIR SAMÞYKI VERKKAUPA Á EFTIRFARANDI ÞÁTTUM OG LEGGJA FRAM 
LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA UM EFNI OG ÚTFÆRSLU ÞEIRRA: 

Ef efni samkvæmt verklýsingum eru ekki fáanleg skal tafarlaust leita til eftirlitsmanns til 
samþykktar á breytingum  
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0.1.5 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur 

Boðið er upp á vettvangsskoðun sbr. hér að neðan þá munu ekki koma fram neinar umfram 
upplýsingar um útboðið þar og hafi bjóðendur fyrirspurnir í kjölfar hennar, skulu þær sendar inn 
skriflega eins og kveðið er á um í kafla 0.3.2. 

 
Aðilar sem hafa áhuga á að mæta í vettvangsskoðun skulu skrá sig í síðasta lagi daginn fyrir 
vettvangsskoðun með því að senda póst á netfangið utboð@reykjavik.is með nafni útboðs og nafni 
sínu og fyrirtækis. 

Boðið er upp á vettvangsskoðun þann 14. Desember 2021     

Ekki er boðið upp á vettvangsskoðun nema tími fyrir það sé tiltekinn hér á undan.  

  

0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 

VERKSAMNINGUR 

Með skriflegri staðfestingu á samþykkt verkkaupa á tilboði verktaka telst vera kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

Gera skal einnig skriflegan verksamning um verkið og fylgir uppkast að honum með þessum 
útboðsgögnum. Verksamningurinn tekur gildi þegar hann hefur verið undirritaður af báðum aðilum og 
verktaki hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt tryggingarskjal, verkáætlun, gæðakerfi og 
öryggishandbók verktaka. 

Af samningi þessum skulu gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. Öll ákvæði útboðs- og 
verklýsingar gilda eftir sem áður, nema sérstaklega verði tekið fram um breytingar í verksamningi. 

  

VERKÁÆTLUN 

Áður en gengið verður frá verksamningi skal verktaki skila skriflegri verkáætlun um verkið í samræmi 
við 3.3.1. í ÍST 30:2012, undirritaðri af honum og undirverktökum hans sem staðfesti með undirskrift 
sinni að þeir muni vinna samkvæmt verkáætluninni. 

Í verkáætlun skal koma fram tækjabúnaður, fjöldi starfsmanna, sem verktaki hyggst nota við hvern 
verkþátt verksins og hvenær verkþættir verða unnir (upphaf og lok).  Verkáætlun þessi skal innihalda 
alla verkþætti verksins og þar með verkþætti undirverktaka. 

Verkáætlun þessi er háð samþykki verkkaupa og verður þá hluti af verksamningi verktaka og 
verkkaupa. 

Verktaki skal haga verkum sínum á framkvæmdatíma þannig að verkáætlun raskist ekki.  Verktaki skal 
á hverjum verkfundi gera grein fyrir stöðu verksins í hlutfalli við samþykkta verkáætlun.  Komi þá eða 
á öðrum tíma, í ljós frávik frá samþykktri verkáætlun skal verktaki gera verkkaupa grein fyrir 
ástæðunum fyrir því og hvernig hann áætli að koma verkinu aftur á samþykktan tíma samkvæmt 
verkáætlun. 

Verkkaupi getur samþykkt þessa áætlun verktaka eða hafnað henni og gert sjálfur kröfur um að 
verktaki grípi til nauðsynlegra og skilgreindra ráðstafana til að koma verkinu á áætlun að nýju 
samkvæmt samningi.  Það getur t.d. falist í að fjölga eða fækka starfsmönnum við verkið eða við 
ákveðna verkþætti eða grípa til annarra ráðstafana.  
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Verkkaupi skal tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 
Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu, gefur það rétt á tímaframlengingu 
verksins. 

Hvenær verk er farið það mikið úr skorðum að verktaka beri að leggja fram endurskoðaða áætlun til 
samþykktar, er ákvörðun verkkaupa.  Samþykkt á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir skiladag, þýðir 
ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta. 

  

  

0.1.7 Framkvæmdatími 

Framkvæmdir mega hefjast strax eftir undirritun verksamnings og skulu framkvæmdir ganga fram í 
samræmi við samþykkta verkáætlun.   

Verkinu skal skila fullfrágengnu eigi síðar en: 28.apríl 2023 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. 

 
Þar með skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

  

 
0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA  
  

0.2.1 Verkkaupi 
  

Reykjavíkurborg  

Umsjónaraðili verkkaupa sbr. Það sem kemur fram í „0.1.1 útboðsyfirlit“ 

  
0.2.3 Ráðgjafar 
 Selma HÖNNUN , Hringbraut 25, 220 Hafnarfjörður   

0.2.4 Eftirlit verkkaupa 
 Verkkaupi mun skipa fulltrúa til að annast samskipti við verktaka á samningstíma.  

Hlutverk hans verður að hafa eftirlit með því sem fram fer á verkstað fyrir hönd verkkaupa og þ.mt að 
verkið sé unnið alfarið samkvæmt ákvæðum samning. 

Ef komi til þess að verktaki sé í vafa um einstök atriði framkvæmdar hvort um sé að ræða efnisval, 
útfærslur eða túlkun samningsgagna skal hann tafarlaust með öllu leita sér úrskurðar eftirlitsaðila 

Komi fram skekkjur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu.  Sé skekkjan 
veruleg og leiði til aukins kostnaðar, skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa þegar 
um skekkjuna, þegar hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna um slíka skekkju, áður en 
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viðkomandi hluti verks er framkvæmdur, fellur bótaskylda verkkaupa niður.  Á samsvarandi hátt á 
verkkaupi rétt á lækkun kostnaðar. 

Einingarverð í tilboði skulu gilda við útreikninga í þessu sambandi, þar sem þau eru til.  Ef einingarverð 
eru ekki til í verkinu skal ákveða þau eins og lýst er í gr. 0.5.3. 

Ekki má verktaki taka við fyrirmælum um verkið nema frá eftirlitsmanni og ekki gera neinar breytingar 
á verkinu nema eftirlitsmaður samþykki þær áður.  Þetta gildir einnig um hugsanleg fyrirmæli arkitekta, 
verkfræðinga og byggingarstjóra. 

  

  

0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 
Útboðsgögn verða hluti verksamnings við undirritun hans.  Í öllum tilvikum er um að ræða gildandi lög, 
reglugerðir og staðla á þeim tíma sem útboð fer fram eða þegar gengið er frá samningi ef ekki fer fram 
útboð. 

  

0.3.1 Útboðsgögn 
  

 Skjal þetta 
 Kafli 1: Aðstaða og jarðvinna 
 Kafli 7 Frágangur utanhúss 
 Kafli 9: Aukaverk 
 Tilboðskrá með samantektarblaði 
 Teikningar samanber teikniskrá í kafla 09.3  
 Að auki gildir ÍST 30:2012 „Almennir útboðs- og samningsskilmálar um 

verkframkvæmdir“ að því marki sem við á og hann stangist ekki á við gögn verksins 
sem gilda umfram staðalinn. 

  

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
  

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum t.d. frekari skýringum á útboðsgögnum, eða að hann verður 
var við ósamræmi  í gögnum sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæðar skal hann senda 
umsjónaraðila sbr. Gr „01.1.2 útboðsyfirlit“ skriflega fyrirspurn með tölvupósti áður en tilgreindur 
fyrirspurnarfrestur rennur út. 

 

 

 

Merkja skal fyrirspurn 

 „Leikskólinn Snorraborg við Njálsgötu 89, fyrirspurn vegna útboðs“ 
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Fyrirspurnir sem berast síðar en tilgreindur frestur verða ekki teknar til greina. Svarbréf verður sent 
innan frests sem tilgreindur er í grein „0.1.2.útboðsyfirlit“ með tölupósti til allra sem sótt hafa og 
skráð sig fyrir útboðsgögnum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
 

Verktaki ber ábyrgð á fjölföldun gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og að undirverktakar 
hans og aðrir samstarfsaðilar kynni sér öll samningsgögn. Geisladiskur sem verktaki fékk afhentan á 
tilboðsstigi er hluti samnings milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru leiðbeinandi uppdrættir, 
útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar og tilboðsskrár. 

 Uppdrættir sem hafa verið afhentir eru fyrir tilboðsgerð eingöngu, verkkaupi mun gefa teikningar út 
að nýja við upphaf verks. Útgefin gögn verksins verða aðgengileg á rafrænu formi á verkefnavef í umsjá 
verkkaupa.  

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

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið 
um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra 
gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, end urgjald fyrir móttöku, 
meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga.  

0.3.4 Lög, reglugerðir og önnur kröfuskjöl 
  

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða, staðla og 
annarra leiðbeininga sem eiga við um þessa framkvæmd.  

Um verkið gilda öll almenn lög og reglugerðir án þess að til þeirra sé vísað sérstaklega í gögnum þess. 
Að auki gilda sértækar reglur í því umfangi sem gögn verksins vísa til.  

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

0.3.5 Undirverktakar 
  

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012 og í 89. grein laga nr. 120/2016 um opinber 
innkaup að því er varðar bann við gerviverktöku.  

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

Ef verktaki felur undirverktaka að taka að sér einstaka þætti breytast í engu skyldur verktaka gagnvart 
verkkaupa. Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum verksamningi verktaka og 
undirverktaka.  

Yfirlýsing sem verktaki þarf að undirgangast vegna undirverktöku:  
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Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn 
bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni 
og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar.  

 

Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur 
gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað 
gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því 
ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa, getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða 
ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir.  

Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar  

 

  

0.4 TILBOÐ 
  

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 
A Aðaltilboð  

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

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

liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum.  

Bjóðendur skili inn tilboðsblaði studdu út fylltri tilboðsskrá sem fylgi á pappír. Tilboðsblað skal vera 

dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð 

tilboðsskrárinnar. Einingarverð skulu vera í heilum krónum.  

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

eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir 

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

áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann inn reikna 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, lög 

boðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram.  



BFLOK1010 

 
 

69 
 

Tilboðsfjárhæð hvers greiðsluliðar er margfeldi magntölu og viðeigandi einingarverðs. 

Heildartilboðsupphæð er samanlögð upphæð allra greiðsluliða.  

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

hagræðis fyrir bjóðendur við tilboðsgerðina. Verkkaupi ábyrgist ekki áreiðanleika skrárinnar og er 

bjóðendum bent á að bera innihald Excel skrárinnar og tilboðsskrá í útboðsgögnum rækilega saman. 

Tilboðsskrá í útboðsgögnum gildir sé um misræmi að ræða. Bjóðandi skal ganga úr skugga um að tilboð 

hans sé rétt.  

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

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B Aukaverk  

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

í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla sem gildi ef um aukaverk verður að ræða. Áætluð 

aukaverk skv. þessu reiknast sem hluti tilboðsfjárhæðar.  

C Frávikstilboð  

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

útboðsgögnunum. Af hverju?  

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

skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi 

taka afstöðu til þessara óska.  

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

útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í 

slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

  

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Bjóðendur skulu skila inn undirrituðu tilboðsblaði og útfylltri tilboðsskrá með samantektarblaði á 

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

Eftirfarandi gögn skulu einnig fylgja með tilboði.  

Almennar upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess:  

 Nafn, heimilisfang, kennitala og stofndagur.  
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 - Nöfn eigenda og stjórnarmanna.  

 - Fjöldi starfsmanna og nöfn, menntun og reynsla lykilstarfsmanna.  

 - Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda.  

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

stjórnenda skv. 0.1.3.  

 - Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.  

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

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

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

 - Staðfesting frá verktaka um að hann uppfylli kröfur um persónulegt hæfi, sbr. gr. 0.12.3.  

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

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn með tilboðum sínum, umbeðnum gögnum. Geri þeir 

það ekki, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. Farið verður með allar 

upplýsingar frá þátttakendum sem trúnaðarmál. 

  

  

0.4.3 Auðkenni tilboðs 
  

Tilboð skal sett fram samkvæmt meðfylgjandi tilboðsblaði. Tilboð skal vera dagsett og undirritað af 

bjóðanda. Því skal skilað í lokuðum umslagi auðkennt:  

Reykjarvíkurborg 

Leikskólinn Snorraborg við Njálsgötu 89 

Tilboð Nafn bjóðanda: _______________  

Tilboðum og umbeðnum fylgigögnum skal skilað á íslensku 

0.4.4 Afhending tilboða 
  

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

skila í lokuðu umslagi merkt „Tilboð, Leikskólinn Holtakot við Snorraborg“ ásamt nafni 

verktakafyrirtækis 
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0.4.5 Opnun tilboða og skilafrestur 
  

Tilboð ásamt umbeðnum upplýsingum skulu berast verkkaupa eigi síðar en á tilgreindum opnunartíma 

tilboða, sbr. kafla „0.1.2 Útboðsyfirlit“, þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda, sem þess 

óska. Tilboð sem berast eftir uppgefinn opnunartíma verða ekki opnuð.  

Við opnun verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildartilboðsupphæð  

0.4.6 Meðferð og mat tilboða 
 

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

á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig 

bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að 

verða beðinn um að framkvæma.  

 

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

magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er 

slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá 

ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltri liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

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

tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif 

á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari 

ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

 

 

0.4.7 Frekari upplýsingar á síðari stigum 
 

Þegar mat á gildi tilboða liggur fyrir, áskilur verkkaupi sér rétt til að óska eftirfarandi upplýsinga frá 
þeim aðilum sem skiluðu inn gildum tilboðum: 

 

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

 Endurskoðuðum og árituðum ársreikningum síðustu þriggja ára.  
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 Yfirlýsingu frá aðalviðskiptabanka um skilvísi í viðskiptum.  

 Aðrar upplýsingar sem málið varða að mati verkkaupa 

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

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

gild og verður vísað frá sbr. kafla „0.1.3 Kröfur til bjóðenda“. 

 

0.4.8 Tilboðstrygging – Gildistími 
 

Gildistími tilboða eru 6 vikur. Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að 

standa við tilboðið í 6 vikur frá opnun tilboða. 

 

0.4.9 Val á samningsaðila 
 

Verkkaupi áskilur sér þann rétt að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna öllum skv ÍST 30 gr. 2.7.2.. Til 

að koma til álita við mat tilboðs skal bjóðandi uppfylla allar kröfur sbr. það sem fram kemur í kafla 

„0.1.3 Kröfur til bjóðenda“. 

 

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

með innsendu tilboði verktaka. Sé það mat verkkaupa að verktaki sé ekki fær um að uppfylla 

samningsskyldur með hliðsjón af gögnum útboðs skal hann gera grein fyrir því með skýrum 

rökstuðningi. 

 

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

tækjakosts verktaka.  

 Reynsla af sambærilegum verkum  

 Gæðastjórnunarkerfi, virkt innra eftirlit  

 Verð sbr. Tilboðsblað 
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Þeir bjóðendur sem þess óska geta fengið tilboð sín ásamt fylgigögnum endursend þegar niðurstaða 

útboðs liggur fyrir. Óski bjóðandi ekki eftir að fá gögn sín endursend innan þriggja mánaða frá því að 

niðurstaða útboðs liggur fyrir, áskilur verkkaupi sér rétt til að farga þeim. 

 

0.4.10 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

0.4.11 Réttarúrræði bjóðendam yfirfarið um óvirkni og bótaskyldu 
 

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

kemur m.a. fram í 1. mgr. 106 gr.: „Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 

daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann 

telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina 

innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar 

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

 

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

upphaf frests við birtingu þeirra tilkynninga sem þar greinir, enda hafi þær að geyma tilskildar 

upplýsingar. 

 

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

útboðsauglýsingar skal miða upphaf frests við eftirfarandi birtingu tilkynningar um gerð 

samningsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, enda komi þar fram rökstuðningur 

ákvörðunar kaupanda um að auglýsa ekki innkaup. 

 

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og 

ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri 

lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum 

nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og 

mögulegt er.“ 

Bjóðandi er hvattur til að kynna sér frekar úrræði laga nr. 120/2016. 
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Kaupandi sem stendur að útboðinu telur að framkvæmd þess sé lögmæt en komist kærunefnd 

útboðsmála eða dómstólar að annarri niðurstöðu skulu bótakröfur takmarkaðar við vangildisbætur 

þannig að verkkaupi sé einungis skylt að greiða bætur sem nemi kostnaði við að undirbúa tilboð og 

taka þátt í útboði. Gengur bjóðandi að þeim skilmálum um leið og tilboð hans er samþykkt 

0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 
  

0.5.1 Framlag verkkaupa 
Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

1. Byggingarleyfisgjald 

2. Gatnagerðagjald 

3. Holræsagjald 

4. Heimæðagjöld veitufyrirtækja 

5. Mælingagjald  

6. Úttektargjald  

7. Skipulagsgjald  

8. Brunabótamatsgjald 

9. Uppdrættir og útboðsgögn 

10. Eftirlit verkkaupa  

11. Kostnaður vegna byggingastjóra 

Verkkaupi leggur ekkert efni og enga aðra vinnu til verksins. 

  

  

0.5.2 Verð og verðbreytingar 
 

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

þau nefnast. Samningsfjárhæðir eru með virðisaukaskatti.  

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

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

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

á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi 
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innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða 

beðinn um að framkvæma. 

 

0.5.3 Breytingar á verkinu (Viðbótarverk – aukaverk – hagræðingartölur) 
  

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

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

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 

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

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 

samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical 

Path) verksins.  

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

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

efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald 

sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1.  

Verkkaupi vekur sérstaka athygli á grein 3.6.3 í ÍST 30:2012 og hvetur verktaka til að gera tillögur að 

breyttri hönnun leiði hún til lækkunar kostnaðar og styttingar verktíma án þess að gæðum verksins 

sé raskað. 

 

0.5.4 Tafarbætur 
  

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. Dragist 

verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir 

hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð 

tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsyfirlit”. Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests 

þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti 

framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

 

0.5.5 Greiðslur og magntölur 
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Greiðslur fara fram mánaðarlega eftir því sem verki miðar áfram.  

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

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

verkkaupa til yfirferðar, sem skal lokið innan 10 daga. Verkkaupi skal inna greiðslu af hendi innan 10 

daga frá samþykkt umsjónarmanns á reikningi.  

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

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af verktaka að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. Verktaki 

skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær mæling til uppgjörs er fyrirhuguð.  

0.5.6 Magnbreyting 
 

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 „Viðauka A”.  

 

 

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

breytingar á einingaverðum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að heildargreiðsla fyrir 

samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-samningsupphæð.  

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

sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.  

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 

lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 

óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 

láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf 

til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 
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0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL 
  

0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar  
  

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

þess tjóni er verkkaupi eða þriðji aðili kann að verða fyrir við framkvæmd þess.  

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

Enn fremur skal verktaki að lágmarki kaupa eftirtaldar tryggingar:  

Ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þriðji aðili kann að verða fyrir vegna starfsemi verktaka og vinnu 

starfsmanna hans.  

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

kjarasamninga.  

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

tilgreindum verkþáttum.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum tryggingarskírteinum og greiðslukvittunum fyrir 

iðgjöld, verði þess óskað.  

0.6.2 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.  

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

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

Þannig stendur hún næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 

tryggingarinnar.  

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

banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram og 

verkkaupi tók við verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins  

0.6.3 Skuldbreyting - undirverktaka 
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Verktaka er óheimil, án samþykkis verkkaupa, að fela öðrum aðila að ganga inn í eða taka við skyldum 

í sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef verktaki felur undirverktaka að taka að sér einstaka þætti skal 

tilkynna það verkkaupa og breytast í engu skyldur verktaka gagnvart verkkaupa.  

0.6.4 Misræmi í gögnum 
  

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

til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu.  

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

strax og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks 

er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 

samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar.  

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

0.6.5 Samskipti á samningstíma 
  

Við upphaf verkefnis verða gerðar skriflegar reglur um hvernig samningsvöktun og samningsstjórnun 

verður háttað af hendi verkkaupa og þær afhentar verktaka.  

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

breytingar og greiðslur vegna þeirra áður en þær koma til framkvæmda. Á sama hátt er verktaka 

heimilt að óska breytinga, svo fremi að þær hafi engin áhrif á starfsemi verkkaupa.  

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

af samningsaðilum.  

 0.6.6 Gæðastjórnun 
 

Við verkefnið skal beita skilgreindu gæðastjórnunarkerfi sem verkkaupi samþykkir, byggðu á staðlinum 

ISO 9001 eða tilsvarandi.  

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

og öll stjórnun og skipting ábyrgðar skilgreind.  

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

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

kerfisbundnum hætti og niðurstöður skráðar. 

 

Í greinargerð með tilboði leggja fram lýsingu á gæðastjórnunarkerfi sem unnið er eftir og dæmi um 

eftirlitsáætlun. 

 

 

 

 0.6.7 Vanefndir og uppsögn 
 

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

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

lögformlegum vanefndaúrræðum.  

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

þessa samkvæmt ákvæðum skaðabótalaga.  

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

árangurslauss fjárnáms getur verkkaupi án frekari fyrirvara sagt samningi upp.  

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

samræmi við almennar reglur. 

 0.6.8 Framsal réttindar 
 

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

verkkaupa. 

 0.6.9 Atvinnuleyfi og -réttindi 
 

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

rétt til að vinna að verkefninu.  

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

sem vinna þau störf hafi tilskilin réttindi. 
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0.6.10 Ágreiningsmál 
Ágreiningsmálum sem kunna að rísa út af verkefni því sem útboð þetta nær til, má vísa til Héraðsdóms 

Reykjavíkur að undangenginni tilraun til sáttamiðlunar.  

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

gerðardóms Verkfræðingafélags Íslands til fullnaðarúrskurðar 

 

 

 

0.7 VINNUSTAÐUR 
  

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
  

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

tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir til þess 

að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað.  

Vinnusvæðið afmarkast af framkvæmdamörkum og lóðarmörkum. Óheimilt er að raska landi utan 

vinnusvæðis nema brýna nauðsyn beri til og þá aðeins í samráði við eftirlit. Í slíkum tilfellum skal gera 

fyrir fram áætlun um frágang viðkomandi svæðis og slíkur kostnaður á hendi verktaka.  

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

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

0.7.2 Aðkoma annarra verktaka 
  

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

lætur eftirlitsaðili verkkaupa fara fram áfangúttekt á þeim svæðum sem hefja á vinnu á og verktakar 

skilgreina sín á milli ábyrgðir og vinnureglur.  

Sérstaklega skal hugað að samræmingu öryggisáætlunar vinnustaðarins.  

0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
  

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

lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  
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0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
  

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

umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 

eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til 

kafla 4.2 í ÍST 30.  

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

mengunarvarnir.  

Verktaki skal halda vinnusvæði hreinu og flokka og farga úrgangi í samræmi við lög nr 55/2003. Allur 

kostnaður við flokkun, brottflutning og förgun sorps skal innifalin í tilboði.  

0.7.5 Umhirða á vinnustað 
  

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

umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 

eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til 

kafla 4.2 í ÍST 30. 

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

mengunarvarnir. 

Verktaki skal halda vinnusvæði hreinu og flokka og farga úrgangi í samræmi við lög nr 55/2003. Allur 

kostnaður við flokkun, brottflutning og förgun sorps skal innifalin í tilboði.  

0.7.6 Öryggi á vinnustað 
Verktaki skal í upphafi verks gera öryggisáætlun- og heilbrigðisáætlun fyrir verkefnið og ber ábyrgð á 

að kynna hana fyrir öllum starfsmönnum sem að verkinu koma, þ.m.t. undirverktakar og starfsmenn 

þeirra. Verktaki skal uppfæra öryggisáætlun eftir þörfum á verktíma.  

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

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

umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við 

vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé 

framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.  

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

og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem 
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viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum 

um meðferð lagna frá veitu- stofnunum skal fylgt í hvívetna.  

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

verktaka lögð fram.  

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

reglugerðir:  

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

sýnileikafatnaður. Starfsmenn verktaka skulu hafa aðgengi að öðrum búnaði eftir 

þörfum, s.s. öryggisgleraugum, andlitshlífum, hönskum og fallvarnarbúnaði.  

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

fallhættu með viðurkenndum hætti.  

 

 

 -Afmarka skal vinnusvæði (ef við á) samkvæmt bæklingi vegargerðarinnar „merking 

vinnusvæða“ frá 2017 

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

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

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

 Stafi hætta af einstökum framkvæmdastöðum skal merkja þá sérstaklega. 

 

0.7.7 Lagnir og strengir í jörðu 
 

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

um nokkurt skeið. Ekki er vitað um aðrar lagnir á lóðinni sem útilokar þó ekki að þær séu til staðar.  

Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nánari upplýsinga hjá þeim veitufyrirtækjum sem 

geta átt lagnir í jörðu og afla sér graftarleyfis.  

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

ákvæðum, sem um þær gilda. Sérstaklega skal bent á að þurfi að grafa undan lögnum á einhverjum 

stöðum skal tryggja að þær verði ekki fyrir hnjaski meðan á því stendur.  
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Verkkaupi mun ekki greiða sérstaklega fyrir tafir og truflanir vegna lagna, né meðhöndlun og færslu 

umfram það sem greitt er sérstaklega samkvæmt sérverklýsingu verkkaupa. Allur aukakostnaður 

vegna þessa skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.  

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

verkframkvæmd hans. 

 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 
  

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og fundargerðir 
 

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

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

verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 

samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

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

hönnuðum.  

0.8.2 Gæði verksins 
  

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

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

fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

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

sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum 

um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

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

og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

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

frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu.  
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Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og heimilt 

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

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

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

verkmöppu.  

 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
  

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

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

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

vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30.  

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

um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna samanburðar á 

öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa.  

0.8.4 Málsetning og mælingar 
  

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

verkþáttum sem unnir skulu. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér. Allar 

hönnunarhæðir eru í hæðarkerfi Vegagerðarinnar.  

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

skal innifalin í viðeigandi greiðsluliðum.  

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu, þar 

með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf.  

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

sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu 

til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber 

verktaki af því allan kostnað. 
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0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
  

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

eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir á efni 

að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla 

og framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu.  

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal verktaki 

bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

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

notkun á efni hefst.  

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

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

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 
  

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og 

önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 

reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa  

0.8.7 Verklokaúttekt 
  

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

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar 

það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma 

til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til 

fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. Ef það koma fram 

smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega 

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

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

verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni 

úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  
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Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt:  

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

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

m.a. innihalda:  

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

var gagna um.  

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

Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.  

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.  

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út 

án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu 

frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða 

ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir 

viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin 

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

eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.  

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

greinar 4.5.6 í ÍST 30.  

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

verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

 

0.8.8 Iðnmeistari og byggingarstjóri 
  

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

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

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

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

skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er 

óskað af verkkaupa.  

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 

veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til.  
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0.9 Fylgiskjöl útboðs- og samningskilmála 
 

0.9.1 Verksamningur  
  

VERKSAMNINGUR  

MILLI VERKKAUPA OG HÖNNUÐAR  
  

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 
   
  

 Verkkaupi: Reykjarvíkurborg__________________________________ kt. 530269-7609  
    

   Verktaki, hönnuðu: Selma HÖNNUN_______________________________kt. 901090-2209  
  

1. grein  
Verktaki tekur að sér að vera hönnuður fyrir leikskólan að Njálsgötu 89, 101 
Reykjavík. Að baki samningi þessum tekur hönnuður að sér að teikna aðaluppdrætt, vinnuteikningar 
ásamt því að útbúa byggingarleyfisumsókn og tekur að sér að sjá um öll útboðsgögn ásamt verkslýsin
gu.  
Verktaki er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við sam
ning þennan og í samræmi við mannvirkjalög nr. 
160 frá 2010 með síðari breytingum og gildandi byggingarreglugerð og að verkið sé unnið í samræmi 
við þau gögn sem nefnd eru í samningi þessum og eru hluti af verksamningnum.    

  
2. grein  

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við verká
ætlun og gæðahandbók sem verktakinn 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.   
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3. grein  

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka:  
 Kr: 786.365.891kr.-                                                                                                                          
 Segi og skrifa:  Sjöhundruðáttatíu og sex milljónir þrjúhundruðsextíu og fimmþúsun     
áttahundruð nítíu og eina krónu  00/100  

  
4. grein  

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  157,6 stig.  
Verkið skal verðbætast þannig: Engar verðbætur    
  

5. grein  
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í hlutfalli við samþykktan framgang verksins, með þv
í að greiða inn á bankareikning verktaka nr: 0327-26-
4444 í  Arionabanka  eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga verktaka.  Verði dráttur á greiðs
lum 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 aðal
úttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð inn 
á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga.  
  

7. grein  
Verktaki skal leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann efni skyldur sí
nar samkvæmt samningi þessum. Upphæð hennar skal vera 
10% af samningsupphæð.  Verkkaupi skal auk þess eiga tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa kunn
a ógreiddar af samningsverðinu á hvejum tíma og þar með í þeirri upphæð sem orðin er til sem geym
slufé samkvæmt 6. gr.  
Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum verkt
aka.  
  

8. grein  
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem ha
nn kann að taka á sig á verktímanum.     
  

9. grein  
Verki á að vera lokið eigi síðar en: 28.4.2023 
að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25% af samningsupphæðinni 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:  
Héraðsdómi Reykjavíkur          
  
Undirskriftir:   
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_________________________
______  

Staður og dagsetning  
Reykjarvíkurborg  
Undirskrift verkkaupa                      Undirskrift verktaka  
  
  
Vitundarvottar:   

__________________________________________________________  kt: 
_______________  
  
__________________________________________________________  kt: 
_______________  

  
   
Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa:  

1.  Gæðakerfi  
2.  Verkáætlun  
3.   Útboðsgögn verksins  
4.   __________________________________________  
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0.9.2 Verktrygging form 
Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Garðabæ sem verkkaupa greiðslu á allt að  

Kr. (upphæð í tölustöfum)  

Kr. ( upphæð í bókstöfum)  

sem tryggingu fyrir því, að  

(nafn verktaka) kt: (xxxxxx-xxxx)  

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

(nafnið á verkinu)  

skv. útboðsgögnum og verksamningi.  

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

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

stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í 

viðurkenndu lagi.  

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða 

og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram koma á verki 

verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka 

á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist.  

0.9.3 Teikniskrár 
 Aðaluppdrættir 

 

 Verkteikningar 
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0.12 Tilboðsblað 
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1. Aðstaða og jarðvinna 
 

1.01 Aðstaða 
 
 

V.01.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 
Almennt 

Verktaki skal koma með aðstöðu fyrir starfsmenn, verkfæri og efni. Verktaki skal sjá um 
rekstur vinnusvæðis og sjá til þess að farið er eftir kröfum vinnueftirlits, lögreglu og öllum 
þeim sem við kemur málið. Verktaki skal sjá til þess að vinnusvæði sé merkt. Verktaki skal 
útvega palla og krana ásamt öðru sem hann hyggst notast við framkvæmd verksins. Verktaki 
skal ganga frá vinnusvæði eftir sig í verklok bæði innanhúss og utanhúss. 

 

Uppsetning aðstöðu 

Verktaki skal sjá um að útvega og koma upp þeirri aðstöðu sem hann þarf til verksins. 
Vinnustæði þarf að vera afmarkað með byggingagirðingu. Verktaki skal í samráði við 
verkkaupa staðsetja svæði fyrir geymslu á efni og tækjum innan girðingar. Öll umferð, 
aðstöðusköpun, geymsla hvort sem er á efni eða tækjum er því óheimilt utan vinnusvæðis. 
Til þess að tryggja öryggi starfsmanna skal verktaki haga vinnusvæði þannig að öruggt sé að 
ganga um það og skal koma upp lýsingu á því svæði sem skortur á lýsingu getur valdið hættu. 
Verktaki tekur við svæðinu í núverandi ásigkomulagi, sem honum ber að kynna sér. Svæðið 
er Leikskólalóðin við Njálsgötu 89, 101 Reykjavík. 

 

Rekstur vinnusvæðis 

Umhirða á lóð skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum verkkaupa þar að 
lútandi. Gerð vinnusvæða á lóð sem verktaki telur sig þurfa til verksins fellur undir rekstur 
hennar og notkun á hans kostnað. Verktaka er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað utan 
girðingar að lokum vinnudegi. Verktaki skal annars tog kosta allar öryggisráðstafanir á 
svæðinu og hafa um það samráð við umsjónarmann verkkaupa, heilbrigðis- og vinnueftirlits, 
lögreglu og aðra þá er málinu varðar. Hluti af rekstri vinnusvæðis er að hreinsa reglulega til, 
þar sem unnið er á hverjum tíma og halda skipulega utan um byggingaefni og efnisafganga. 
Farið er fram á að verktaki dreifi ekki jarðefnum á nærliggjandi vegi eða lóðir frá verkstað. 
Verktaki skal einnig hreinsa reglulega öll óhreinindi af hans völdum af nálægum vegum. 

 

Merkingar 

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

 

Kranar og pallar 
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Verktaki skal útvega krana, palla eða aðra vinnuaðstöðu sem verktaki hyggst nota á verktíma. 

 

Frágangur í verklok 

Í verklok skal fjarlægja byggingagirðingu, vinnuskála, krana og annan búnað verktaka. 
Verktaki skal einnig fjarlægja allt rusl af vinnusvæði í verklok og þrífa eftir sig innan húss og 
utan. 

 

Magntölur og einingaverð  

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt og skal allt innifalið er að rekstri vinnusvæðis og 
vinnubúða lýtur, þar á meðal viðhald á byggingargirðingu, pallar, kranar og frágangur í 
verklok Greitt er fyrir þennan verkþátt í samræmi við framvindu verks. 

 

1.2 Jarðvinna 
  

Almennt 

Verksvið jarðvinnu nær til graftrar, landmótunar og fyllingar. Jarðvinna vegna veita er fólgin í 
því að grafa skurði fyrir fráveitulagnir og rafstrengi að mannvirkinu og í götu/bílastæði. Í 
skurðinna skal verktaki leggja fráveitulagnir og rafstrengi og fylla í skurði, sanda undir, 
meðfram og yfir lagnir og leggja aðvörunarborða og strenghlífar. Einnig skal grafa fyrir 
situlögnum. 

V.01.2.1 Gröftur 
Almennt 

Fulltrúi verkkaupa og verktaka skulu mæla upp landið sameiginlega áður en gröftur hefst skal 
verktaki afhenda eftirlitsmanni verkkaupa úrvinnslu mælinganna sem hann skal sanreyna og 
staðfesta.  

Verktaki skal ekki hefja gröft nema að fengnu leyfi eftirlitsmanna verkkaupa. Verktaki skal 
ávallt kynna sér legu lagna, ídráttarröra og kapla á svæðinu sem grafið verður áður en gröftur 
hefst.  

Gæta skal varfærni við uppúrtekt. Eftirlitsmaður verkkaupa mun segja til um hvað teljist 
burðarhæfur jarðvegur vegna framkvæmdarinnar. Gæta skal að ákvæðum um losun efnis og 
úrgangsefna.  

Verktaki skal sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum sem geta 
verið hættulegar mönnum eða skepnum eða valdið skemmdum á verkinu,efnum eða 
tækjum. Gerða skal ráð fyrir að jarðvegur sem grafinn er verði að hluta til nýttur innan 
framkvæmdasvæðisins. 

Gröftur í skurðum 
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Grafa skal fyrir fráveitu niður á burðarhæfan botn a.m.k 200 mm niður fyrir uppgefin kóta á 
lögnum og 50 mm niður fyrir botn ídráttarröra fyrir strengi. Umsjónamaður verkkaupa mun 
meta hvaða jarðlög eru burðarhæf. 

Gröftur fyrir undirstöðum bygginga 

Verktaki skal grafa fyrir undirstöðum bygginga, girðinga niður á ákveðið dýpi eins og sýnt er á 
teikningum. Gæta skal að jarðefni sem ekki teljast frostþolin skal að lágmarki grafa niður á 
1,2m dýpi miðað við hæð endalegs yfirborðs á staðnum. Verktaki skal ganga frá uppgröfnu 
efni á svæðinu í samræmi við teikningar. Öllu umfram efni skal verktaki keyra burtu á tipp til 
losunar. Uppgrafið burðarhæft efni má verktaki nýta til fyllingar í samráði við umsjónamann 
verkkaupa. Mold og annað jarðvegsefni skal nýta til fyllingar yfir lagnir eða fláa. 

Magntölur og einingaverð  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af uppgröfnu efni innan greiðslumarka milli óhreyfðs 
yfirborðs og botns útgraftar samkvæmt mælingu. Einingaverð verkliðsins skal fela í sér 
uppmokstur, flutning efnis innan svæðis, losun á tipp og jöfnun. Í einingaverðinu skal innifela 
alla vinnu, tæki og annað sem þarf til þess að fullgera verkliðinn. 

 

V.01.2.2 Fylling 
 Almennt 

Verktaki skal ekki hefja fyllingu fyrr en eftirlitsmaður verkkaupa hefur reynt og samþykkt 
undirlag sem fylla skal á og það hefur verið yfirborðsmælt til síðari ákvörðunar á magni 
fyllingar. Fylling í skurði yfir lagnir , ídráttarrör og strengi skal ekki leggja fyrr en rétt lega 
lagnanna hefur verið staðfest, þær prófaðar og samþykktar af eftirlitsmanni verkkaupa.  

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Þar er sérstaklega 
vísað til grúsarfyllingar umhverfis rör. Verktaki skal leggja fram komakúrfur fyrir allt efni áður 
en notkun þess hefst. Í vafatilefnum skal athuga hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar. 

 D15 efra lag / D50 neðra lag < 5  

D50 efta lag / D50 neðra lag < 25  

D15 efra lag / D15 neðra lag > 5 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónamann verkkaupa, 
leggja til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, á sérstakrar greiðslu.  

Fyllingarefni má ekki vera samfrosið í köggla. 

Burðarhæf fylling undir byggingum 

Verktaki skal fylla með burðar-/þjöppunarhæfri fyllingu undir byggingu og í önnu svæði. 

Fylling fjær endanlegu yfirborði en 1200 mm skal vera burðar-/þjöppunarhæf en þarf ekki að 
vera frostþolin. Fylling sem er nær endalegu yfirborði en 1200mm skal vera frostþolinn 
burðar- og þjöppunarhæf.  
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Stærsti stein fyllingaefnis má ekki vera stærri en 100mm í þvermál. Ef meira en 3% af þyngd 
efnisins er fínna en 0,02mm skal athuga frostþenslu efnisins sérstaklega. Meira en 50% 
þyngdar skal vera yfir 4,75 mm. 

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa 
skal. Fylling telst nægjanlega þjöppuð þegar þurr rúmþyngd efnisins er hærri en rumþyngd 
sem tilsvarar 98& af hæstu rúmþyngd við Modified Provtor þjöppunarprófi. Í þeim tilvikum 
sem proctorprófið bendir til þess að þjöppun efnisins sé háð rakainnihaldi þess skal nota 
niðurstöður þess til að ákvarða við hvaða rakastig skuli þjappa fyllinguna. Fylling skal þá 
þjöppuð við rakastig = Wopt +/- 1% þar sem Wopt er það rakastig sem gefur hæsta þurra 
rúmþyngd í Modified Proctor.  

Þegar jöfnun og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en 20mm á yfirborði 
hennar og því sem sýnt er á teikningum. 

 

Verktaki skal í viðurvist umsjónamanns verkkaupa taka sýni af því efni er hann hyggst nota og 
láta rannsaka það á sinn kostnað hjá viðurkenndum rannsóknaraðila. Verktaka er óheimilt að 
hefja fyllingarvinnu með burðarhæfu efni fyrr en kornastærðarferlar hafa verið samþykktir af 
umsjónamanni verkkaupa. Í upphaf verks skal verktaki leggja fram 3 kornastærðaferla fyrir 
burðarhæfar fyllingar. Kornastærðaferlar skulu ekki vera eldri en 3 mánaða gamlir. Á 
verktíma skal verktaki enn fremur leggja fram eina nýja rannsókn fyrir hverja 5000 m3 

Burðarhæf fylling undir malbikuð svæði 

Þegar jöfnun og þjöppun fyllinga er lokið má ekki muna meiru en 20mm á yfirborði hennar 
frá þvi sem teikning seigir. Í efstu 1200mm fyllingar má aðeins nota frostþolið þjöppunarhæft 
efni.  

Um fyllingarefni, frágang og þjöppun gilda annars allar sömu kröfur og lýst er fyrir mannvirki 
hér að ofan. 

Magntölur og einingarverð  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af fyllingu. Magn er mælt sem fast rúmmál innan 
greiðslumarka milli fyrirskrifaðs yfirborðs og burðarhæfs jarðvegs, samkvæmt mælingu. 
Einingarverð fyrir burðarhæfa fyllingu skal fela í sér allan kostnað við efni, flutninga, 
útjöfnun, þjöppun, efnispróf og annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

V.01.2.3 Söndun 
Skilgreining söndun/ að sanda: niðurlögn og meðhöndlun fyllingarefnis umhverfis lagnir og 
strengi er kallað söndun og talað er um að sanda á staðalsniðum og í þessari verklýsingu. 
Þetta hugtak er notað óháð efniseiginleikum þess fyllingarefnis sem unnið er með hverju 
sinni. Verktaki skal sanda umhverfis lagnir og strengi. Söndun umhverfis rör þarf að uppfylla 
allar kröfur í kaflanum hér að framan um burðarhæfa fyllingu. Auk þess skal nota efni með 
kornastærð 0,6-20 mm og skal hlutfall steina stærri en 16 mm skal vera ≤ 10 %. Eftir að 
skurðbotn hefur verið jafnaður í hæð ca. 200 mm undir neðri brún lagnar samkvæmt 
teikningum, skal þjappa skurðbotninn með 250 kg víbrósleða, 4 umferðir. Síðan. skal verktaki 
fylla og jafna með sandi og þjappa hann í rétta hæð undir lögnina þannig að hún liggi 
þvingunarlaust á sandlaginu. Þegar gengið hefur verið frá fráveitulögn í skurði, skal fylla með 
300 mm sandlagi yfir efri brún hennar og þjappa á samsvarandi hátt og lýst er hér að ofan. 



BFLOK1010 

100 
 

Gæta skal þess að hreinsa upp alla steina og grús, sem kann að hafa hrunið í skurðinn áður 
en fyllt er yfir pípur með sandi. Ofan á söndun skal fylla í hæð við skurðbakka, með 
burðarhæfri fyllingu eða með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu), samkvæmt teikningum. Sé 
um plastefni að ræða gildir auk þess eftirfarandi: Fyllingarefni umhverfis plastlagnir skal vera 
núið efni, harpað, með hámarkskornastærð 8 mm fyrir fráveitulagnir að þvermáli frá 150 mm 
til 350 mm og hámarkskornastærð 32 mm fyrir lagnir að nafnmáli 400 mm eða stærri. 
Fyllingarefni umhverfis rör í skurðum skal auk þess uppfylla kröfur framleiðanda röranna. 

Magntölur og einingaverð  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af söndun. Magn er mælt sem fast rúmmál inna 
greiðslumarka milli fyrirskrifaðs yfirborðs söndunar og skurðbotns, samkvæmt teikningum. 
Einingaverð skal fela í sér allan kostnað við efni, flutninga, útjöfnun, þjöppun, efnisprófanir 
og annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

V.01.2.4 Drenmöl 
Verktaki skal fylla með drenmöl í kringum situlagnir og drenbarka í grjótsvelgjum og á öðrum 
stöðum skv. Teikningum. Leggja skal 500mm þykkt lag undir litulagnir og 200mm til hliða og 
yfir, samtals 700mm.  

Efnið þarf ekki að þjappa. Efnið skal vera „drenmöl“ með 8-25mm kornastærð. Nota skal 
rúnað efni. Heimilt er að nota þvegna ármöl með svipaða kornastærð. Verktaki skal útvega 
efnið og er það háð samþykkt eftirlitsmanns verkkaupa. 

Magntölur og einingarverð  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) drenmalar. Einingaverð skal fela í sér allan kostnað sem 
þarf til að fullgera verkliðinn m.a. námugjald, flutning, jöfnun drenmalar í gryfju, meðfram og 
yfir situlögn. 

V.01.2.5 Jarðvegsdúkur 
Verktaki skal setja jarðvegsdúk skv. Teikningum, m.a. yfir situlögn. Nota skal dúk sem er 
a.m.k. 130 g/m2. Skörun á köntum skal vera a.m.k. 400mm. 

Verktaki skal slétta yfirborð sem leggja þarf dúk á og gæta þess að dúkur rifni ekki við útlögn. 

Magntölur og einingaverð  

Greitt er fyrir fermeter (m2) sem jarðvegsdúkur er lagður á samkvæmt teikningu. Innifalið í 
verkliðnum er jöfnun botns, jöfnunarlag, allt efni og frágangur dúks þ.m.t. skörun dúks. 

V.01.2.6 Þjöppunarpróf 
Verktaki skal framkvæma þjöppunarpróf á fyllingum í samræmi við ákvörðum eftirlitsmanns 
verkkaupa. Kröfur þjöppunar er lýst í verklýsingu V.1.2.2. Standist þjöppunarpróf ekki kröfur 
skal verktaki þjappa fyllingu þar til kröfur eru uppfylltar. 

Magntölur og einingaverð  

Mælieining fyrir þjöppunarpróf er stk. Greitt er fast verð fyrir hvert próf sem verktaki 
framkvæmir og sýnir fram á að þjöppunarkröfur séu uppfylltar. Próf sem sýna ófullnægjandi 
þjöppun er ekki greitt fyrir. Einingaverð skal fela í sér allan kostnað við efni, búnað, flutninga, 
próf og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 
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Kafli 7 

Frágangur utanhúss 
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7.0 Frágangur utanhúss 
 

7.0 Almennt 
 

Umfang verksins:  

Þessum lið tilheyrir allt efni og vinna við fullnaðarfrágang á leikskólanum Snorraborg við 
Njálsgötu 89 að utan eftir því sem við á samkvæmt hveri verklýsingu yfir sig. helstu 
verkþættir eru frágangur útveggja, glugga og þaks. 

 

Sýnishorn:  

Þegar búið er að ganga til samninga og áður en verk er hafið skal verktaki leggja fram 
sýnishorn og tæknilegar upplýsingar af öllum efnum, sem hann hyggst nota ásamt vottorðum 
frá viðurkenndum stofnunum um eiginleika og gæði, telji verkkaupi ástæðu til, sjá ÍST 30 gr. 
3.7 

 

Teikningar og máltaka o.fl.  

Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðaluppdrætti og vinnuteikningar. Teikningar í stærri 
mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. Öll ónefnd mál eru millimetrar 
(mm). Öll mál skal athuga á staðnum. Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar 
teikningar gaumgæfilega og vera viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann 
mælir fyrir einstökum verkhlutum. Ef verktaki verður var við mistæmi milli teikningar, 
verklýsinga og tilboðsskráar skal hann tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa þegar í stað. 
Vanti á teikningar atriði sem verklýsing tekur fram um, skal farið eftir verklýsingu. Hins vegar 
skulu teikningar ráða þar sem skortur er á lýsingu. Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns um öll 
vafaatriði. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykkt eftirlitsmanns. 

 

 Verkskilyrði 

Verktaki skal ganga snyrtilega um og forðast að valda óþarfa óþægindum við framkvæmd 
verksins. Hér skal sérstaklega bent á að vinna við frágang innanhúss mun hefjast strax og 
búið er að loka húsinu. Umgangur verktaka eftir lokun er háð samþykki eftirlits. Að öðru leyti 
er vísað til skilyrða í sérköflum hvers verkþáttar. 

Framkvæmd verks – vinnugæði  

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta 
flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera 
góð og verktakinn skal fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. 

 



BFLOK1010 

104 
 

Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða meðferð þeirra 
kann að valda á eigum verkkaupa eða nágranna. Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á 
þurrum stað. Þess skal vandlega gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið 
geti skemmdum. 

Magntölur og einingarverð 

Verktaki skal gera ráð fyrir því í tilboði sínu að allir vinnupallar, kranar, vinnulyftur, stigar 
o.þ.h., þ.e. allt efni, leiga og öll vinna við uppsetningu og rekstur þessara hluta á 
verktímanum og niðurtekt þeirra í verklok, sé innifalin í einingarverðum viðkomandi 
tilboðsliða, þ.e. þessir liðir eru ekki magnteknir sérstaklega.  

Allar magntölur eru nettó einingar, þ.e.a.s. öll op eru dregin frá, flöt þök mæld innan við 
þakkanta o.s.frv. 

Verklýsingar 

Verklýsingar eru birtar í réttri röð m.v. uppstillingu í tilboðsskrá sem er meðfylgjandi 
útboðsgögnum. 

 

7.1.1 Forsteyptar einingar 
 

Einingar skulu framleiddar í vönduðum mótum, sem tryggja fyllstu nákvæmni í staðsetningu 
á innsteyptum hlutum, götum, breidd og lengd sem og skarpar og beinar raufarbrúnir, slétt 
og loftbólufrítt yfirborð. Áður en framleiðsla á einingum hefst skal verktaki sannreyna allar 
málsetningar og kóta á verkstað og yfirfara staðsetningu gata og úrtaka. Verktaki skal útbúa 
nákvæmar vinnuteikningar af einingunum til samræmis við útboðsgögn og mælingar á 
verkstað.  

Verktaki skal hanna einingarnar samkvæmt gildandi íslenskum stöðlum og reglugerðum. Það 
álag sem einingarnar skulu hannaðar fyrir er tekið fram á teikningu burðarvirkishönnuðar. 
Um aðrar kröfur sem gerðar eru til eininganna er vísað til ákvæða byggingaryfirvalda, þ.m.t. 
ákvæði um brunaþol. Hámarks formbreyting eininga skal vera í samræmi við ákvæði 
núgildandi byggingarreglugerðar.  

Einingarframleiðandi skal merkja allar einingar greinilega í samráði við númerakerfi eininga á 
teikningum burðarvirkishönnuðar. Merking skal ekki vera sýnilega í endanlegu mannvirki. Við 
flutning á einingum skal þess gætt að þær verði ekki fyrir hnjaski eða að yfirborð springi eða 
skemmist á annan hátt. Þess skal sérstaklega gætt við einingar með stórum götum og 
úrtökum. Verktaki skal gera tímaáætlun í samráði við einingarframleiðanda varðandi 
afhendingu eininganna og í hvaða röð þær skuli afhentar. Verkáætlun skal borin undir 
umsjónarmann verkkaupa til samþykktar. Gallaðar einingar skal verktaki án undantekningar 
flytja burt af verkstað og afhenda nýjar gallalausar í þeirra stað. 
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7.1.1 Forsteyptar einingar 
 

Þessi liður innifelur framleiðslu á útveggjaeiningum í bygginguna. Útveggjaeiningar skulu 
 framleiddar samkvæmt teikningum burðarvirkishönnuðar. Gera skal úrtök og göt í  
 útveggjaeiningar skv. teikningum. Einingaframleiðandi skal afhenda einingar á verkstað, en l
 losun á einingum af bíl er ekki hluti af þessum verklið. 

Veðurkápa útveggjaeininga skal steypt með standandi rásaðri áferð. Áður en einingar eru 
steyptar, skal vera búið að gera prófsteypur sem hönnuður metur og samþykkir. Miða skal 
við að gera þurfi a.m.k. 3 prófsteypur, 4-5 m2 hver. Ekki skal hefja framleiðslu 
útveggjaeininga fyrr en hönnuður hefur gefið jákvætt svar varðandi áferð. 

Veðurkápa eininga skal vera full unnin, sílanböðuð og tilbúin til uppsetningar við afhendingu. 

Nákvæmniskröfur útveggjaeininga skulu vera -5 mm og + 0mm. 

Magntölur og einingaverð  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2 ) skv. útlínum útveggjaeininga . Ef op eru stærri en 
4 einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaðar við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig verkpallar, festingar og umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar 
og skemmda o.s.frv. 

 

7.1.1 Forsteyptar einingar 
 

 Liður þessi felur í sér uppsetningu á útveggjaeiningum í bygginguna, þar með talið: 

 

 Losun eininga af bíl  
 Afstillingarklossa undir einingar  
 Afstífing á einingum, þ.e. þar til plötur hafa verið steyptar að einingum  
 Steypa og lokanir á milli eininga  
 Rif á lokunum á milli eininga  
 Þétting á milli eininga 

Lokanir á milli eininga skulu vera skv. teikningum hönnuðar og leiðbeiningum frá 
einingaframleiðanda 

Steypa skal á milli platna og í lokanir á milli eininga með sterkri sand- og sementslögun sem 
rýrnar ekki. Vanda skal sérstaklega til raufarsteypu og steypu kringum jarnbendingu í raufum. 
Áður en steypuvinna hefst skal hreinsa fúgurnar af öllum óhreinindum. E.t.v. er þörf á að 
nota fjarlægðarklossa til að tryggja að steypa umlyki innsteypt járn og skal steypa vera 
nægjanlega þunnfljótandi til að tryggja þétta steypu og að hún fylli algerlega út í fúguna. Ef 
nauðsyn krefur skal nota móthald á neðri brún platna svo steypan leki ekki niður 

Í lóðrétt skil á milli eininga skal koma fyrir þéttipulsu og a.m.k. 16 mm þykku lagi af þéttikítti 
u.þ.b. 16 mm innan við ytri brún veðurkápu. Meðhöndlun og frágangur þéttiefnis skal vera 
samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 
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Magntölur og einingaverð   

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk). Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaðar 
við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig verkpallar, festingar og 
umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv. 

 

V.07.1.2 Sökkuleinangrun 
 

Verk þetta tekur til einangrunar á sökkla.  

Undirbúningur:  

Áður en byrjað er að einangra sökkla skal höggva burtu allan mótavír, hreinsa vel, jafna 
ójöfnur og holufylla. Utan á sökkla og kjallaraveggi skal einangra með plasteinangrun. 
Einangra skal utan á sökkulveggi og uppá útvegg. 

Einangrun: Neðan við einangrun útveggja skal einangra með 100mm sökkul EPS 
plasteinangangrun, 24 kg/m3. Einangrunin skal vera rakaþolin og hrinda frá sér vatni. 
Einangrun skal ná 900mm niður fyrir neðri brún botnplötu. Einangrunina skal heillíma á múr, 
þ.e. draga skal múrblöndu á einangrunarplöturnar og þrýsta þeim á flötinn. Einnig er heimilt 
að dýfla einangrun á vegg. Þess skal vandlega gætt að hvergi verði holrúm undir plötum. 

Sjá teikningu 2.06.01, Deili við jörð. 

Magntölur og einingarverð:  

Magn er nettó m2. Magn er mælt af teikningum sem nettó flötur einangrunar sem lagður er 
á veggi. Í einingarverði skal innifalið allt efni og vinna til að fullgera þennan verkþátt. 
Magntölur eru áætlaðar og miðaðar við einangrað verði niður að neðri brún sökkuls. 
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7.1 Múrverk 
 

7.1.0 Almennt 
  

Verk þetta tekur til múrverks utanhúss Verkið skal unnið í samræmi við verkteikningar allra 
hlutaðeigandi hönnuða og gilda teikningar í stærri mælikvarða umfram teikningar í minni 
mælikvarða nema annað sé tekið fram. Verði verktaki var við misræmi í teikningum þá skal 
hann tilkynna það eftirlitsmanni strax. Verktaki athugi aðstæður á staðnum og athugi öll mál 
á staðnum eftir því sem við á. Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi 
við góð fagleg vinnubrögð og öll fagvinna unnin af faglærðum mönnum. Öll umgengni á 
vinnustað skal vera góð og valda sem minnstum óþægindum fyrir aðra starfsemi verkkaupa. 
Verktaki ber ábyrgð á öllum efnum á vinnustað og skemmdum sem þau kunna að verða fyrir 
eða þau valda á eignum verkkaupa. Vertaki skal fjarlægja alla efnisafganga jafnóðum og fara 
eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa varðandi það og umgengni á vinnusvæðinu. Vanti 
upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við einstaka tilboðsliði, gildir sú verklýsing. Múrkerfi 
(múrblöndur) sem verktaki hyggst nota skulu vera viðurkennd og vottuð af NMÍ (áður 
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins). Jafnframt skulu þau vera samþykkt af verkkaupa, 
eða eftirlitsmanni hans, áður en múrverk hefst. Verktaki skal leggja fram tækniupplýsingar 
frá framleiðanda þess múrefnis sem hann hyggst nota. 

 

 

7.2 Trésmíði 
 

V.07.2 Almennt 
 

Alla vinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum eftir því sem við á. Skal 
verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu áður en verk hefst. 
Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga skal hann tilkynna það til 
eftirlitsaðila verkkaupa. Verktaki má enga breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
eftirlitsaðila verkkaupa. Verkliði þessa skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, 
staðla, lög og reglugerðir. Allur viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gangvarinn 
eftir því sem við á ef annað er ekki tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á 
staðnum. Þar sem timbur eða járn festingar koma að steyptum veggjum skal ætíð setja 
asfaltpappa á milli. Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því 
sem fram kemur í verklýsingum. Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau 
sambærileg og með samþykkt verkkaupa. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni 
og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 
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V.07.2.1 Einangrun útveggja 
 

Forsteyptar veggeiningar eru á útvegg byggingar þar sem jarðvegi er ekki fyllt að. Einingarnar 
eru samlokueiningar þar sem burðarlagið er innst, 180 mm, þar á eftir 100 mm einangrun og 
að lokum 80 mm veðurkápa yst. 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 

 

V.07.2.2 Áfellufrágangur glugga 
 

Áláfellur skulu vera anodíseraðar í sama lit og með sömu áferð og aðferð og gluggar. 
Áláfellur skulu vera samkvæmt verkteikningum hönnuðar 

- Stakir gluggar í steinopum eru með L-laga áfellum að ofan og til hliðar og með vatnsbretti úr 
áli að neðan.  

- Stakir gólfsíðir gluggar í steinopum eru með L-laga áfellum að ofan og til hliðar og með 
sléttri einangraðri áfellu að neðan.  

 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lengdarmetri [m] af uppsettum og fullfrágengnum áfellum skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Innifalið í einingaverðum einstakra liða skal vera allur 
sá kostnaður sem af hlýst fullfrágengnum verklið eins og þeir eru sýndir á verkteikningum 
eða tekið er fram í verklýsingu þessari, þar með talinn förgun. 

 

V.07.2.3 Áfellufrágangur hurða 
 

Verktaki leggur til og formar áfellur úr 2,0 mm sléttu áli kringum  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. 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er lengdarmetri [m] af uppsettum og fullfrágengnum áfellum skv. verkteikningum, 
verklýsingu þessari og útboðsgögnum. Innifalið í einingaverðum einstakra liða skal vera allur 
sá kostnaður sem af hlýst fullfrágengnum verklið eins og þeir eru sýndir á verkteikningum 
eða tekið er fram í verklýsingu þessari, þar með talinn förgun. 
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V.07.2.4 Áfellufrágangur við þakkant 
 

Þakkanta skal klæða af með 2mm álflasningum í lit RAL9006 – SILVER METALLIC samkvæmt 
teikningum arkitekta. Flasningu skal afrétta og festa að framanverðu á forsteyptar einingar. 
Festa skal vinkla úr 3mm áli niður á steyptan þakkant með 5mm múrboltum, gæta skal að því 
að bora ekki of nálægt brún. Einangra skal ofan á vegg með 25mm XPS Plasteinangrun 
33kg/m3. Flasningu skal afrétta og festa tryggilega í vinkla og í undirkerfi. Á öllum 
samskeytum flasninga skal vera undirlegg úr sama efni og flasning, undirlegg og hnoðað 
saman með álhnoðum. Bil á samskeytum flasninga sé 10mm. Skrúfur til að festa flasningu sé 
séu sjálfborandi skrúfum úr ryðfríu stáli (austenitic stainless steel) með skinnu og epdm 
þéttingu.  

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingaverð:  

Magn er mælt í lengdarmetrum (mtr) af teikningu. Innifalið í verði er allt efni og vinna til að 
fullgera þennan verklið. Þar með talið álskúffur til afréttingar sem og allar skrúfur og 
festingar. 

 

 

V.07.2.5 Þakniðurföll 
 

Koma skal fyrir niðurfallsrörum skv. teikningum hönnuðar. Um er að ræða samtengingar á 
 milli niðurfalla og í steyptra niðurfallsröra. Ganga skal úr skugga um að réttur halli sé á  
 niðurfallsrörum, þau séu af viðurkenndri gerð og samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa. 
 Hafa skal í huga að niðurfallsrör þessi geta að hluta til verið undir ásteypulagi á holplötur. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er lengdarmeter (mtr) af fullfrágengnu niðurfallsröri. Einingaverð skal innihalda 
alla vinnu og allt það efni sem nauðsynlegt er til að fullgera þennan verkþátt og tengja hann 
við niðurfallsbrunna og frárennsliskerfi 
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7.3 Þak 
 

V.07.3.0 Almennt 
Um er að ræða frágang þaks þakbrunna og áfellu yfir þakkant við leikskólann Snorraborg við 
Njálsgötu 89. Þakið er flatt með asfalt pappa og er halli að niðurföllum tekin í einangrun sem 
er XPS plasteinangrun. Verktaki skal sjá um einangrun flats þaks, niðurföll, lögn þakdúks og 
fylgihluta samkvæmt teikningum hönnuða og verklýsingum. Þakefni skal vera af þeirri gerð 
sem segir til um á teikningum, magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í 
samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og 
reglugerðir. Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við 
eftirlitsaðila varðandi öll vafamál. 

 

V.07.3.1 Tjörupappi á steinsteypta plötu 
Liður þessi felur í sér að leggja tjörupappa á steypt þak undir einangrun í samræmi við 
magnskrá og teikningar. Pappinn skal vera af viðurkenndri gerð. Öll vinna við frágang 
pappans skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum sem hlotið hafa viðurkenningu 
framleiðanda pappans. Öll samskeyti á pappa skal sjóða saman með eld þannig hann myndi 
órofa heild yfir allan flötinn og út fyrir brúnir. Hreinsa skal allar nibbur og sópa flötinn 
vandlega áður en vinna hefst við lögnina. Yfirborð steypu skal vera slétt. Mishæðir skulu 
jafnaðar með múrílögn eða slípiskífu. Tjarga skal yfir flötin áður en pappi er lagður niður til 
þess að binda óhreinindi sem en gætu verið á yfirborði niður og setja skal hornlista í allar 
kverkar. 

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingarverð  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af teikningum. Í einingaverði skal vera 
innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningur 
ásamt frágang á brúnum, kverkum og þakköntum þó það sé ekki magntekið. 

V.07.3.2 Einangrun ofan á steypta plötu. 
Verk þetta felur í sér að leggja þrýstiplasteinangrun 1x100mm og 1x150mm. Sniðskera þarf 
einangrun til að ná vatnshalla sem má ekki vera minni en 1:40. Einangrun skal vera þétt lögð 
saman þannig að hvergi myndist holrými. 

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingarverð  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af teikningum. Í einingaverði skal vera 
innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningur 
ásamt umframmagni vegna afskurðar og skemmda o.s.frv. 
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V.07.3.3 Þakpappi á einangrun 
Tvöfald lag af þakpappa skal leggja ofaná einangrun. Þakpappinn skal lagður upp á 
hliðarveggi og uppá kant. Setja skal hornlista í allar kverkar. Tryggja skal að allstaðar sé 
nægilegur halli að þakbrunnum. Við frágang á þakpappa skal fara eftir leiðbeiningum og 
tilmælum framleiðanda pappans. Það gildir einnig um frágang á köntum, þakbrunnum og 
lofttúðum og öðru sem hefur áhrif á frágang pappans. Þakpappinn skal vera gerður fyrir 
óloftræsta uppbyggingu á þaki með þakhalla 1:40. Eftir að þakpappi hefur verið lagður skal 
gæta þess að pappi verði ekki fyrir hnjaski. Ekki má vera nein óþarfa umferð um þakið né 
vinna nema sérstakar ráðstafanir séu gerðar til þess að verja pappann. 

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingarverð  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af teikningum. Í einingaverði skal vera 
innifalin allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningur 
ásamt umframmagni vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv. 

 

V.07.3.4 Plasteinangrun á þakkanti. 
Einangrun við kanta skal vera 25mm XPS Plasteinangrun 33kg/m3. Einangrun skal festa með 
plastdýflum eða límt. Þrýsta skal plötum þétt saman á samskeytum og að köntum. Vanda 
skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í sundur þannig að hvergi 
myndist bil á milli einangrunar og aðliggjandi flata. Ef bil myndast skal fylla það með 
plasteinangrun.  

Magntölur og einingarverð  

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrar (lm) mælt af teikningum. Í einingaverði skal vera 
innifalin allur sá kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningur 
ásamt umframmagni vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv. 

 

V.07.3.5 Þakbrunnar  

Koma skal fyrir þakbrunnum á flatt þak rétt við þakkant sbr. teikningu hönnuða. Þakbrunnar 
skulu vera af viðurkenndri og vottaðri gerð. Öll vinna við frágang þakbrunna skal unnin af 
reyndum iðnaðarmönnum. Þakbrunnar skulu hafa pappaháls sem hægt er að sjóða við 
þakpappa. Þakbrunnar skulu tengjast þétt í niðurfallsstofn 100 mm rör. Setja skal þakbrunna 
eins og yfirlitsuppdráttur um niðurföll segir. 

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingarverð.  

Greitt verður fyrir fjölda þakbrunna í stykkjum(stk). Innifalið í einingaverði skal vera öll vinna 
og efni til verksins þ.m.t. fyllingar í útrak með steinull, tenging við niðurfallsstofn og 
sérsmíðaðan og ísettan gatahólk. Frágangur og vinna við þéttingu þakpappa við þakbrunn 
fylgir þakfrágangi. 
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V.07.3.6 Yfirfallsrör með rist 

Á þaki skal koma fyrir yfirfallsrörum. Rör skal sett í gegnum steyptan vegg ofan við 
niðurfallsrör líkt og sýnir á teikningu hönnuðar. Setja skal rist í op yfirfallsröra beggja vegna 
veggs og skal rist sem snýr út máluð í sama lit og veggur. 

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingaverð.  

Greitt er fyrir fjölda yfirfallsröra í stykkjum(stk). Innifalið í einingaverði skal vera öll vinna og 
efni til verksins 

 

V.07.3.7 Malafarg á þak 

Ofan á þakpappa skal leggja grófa núna völusteina með kornastærð 40-80mm, þykkt á lagi sé 
ca. 100mm. Völusteinar skulu hreinir og lausir við óhreinindi. 

Sjá teikningu 2.06.01, Þakdeili. 

Magntölur og einingaverð: Magn er nettó fermeter (m²) af uppsettu og frágengnu lagi af 
völusteinum. 

 

7.4 Gluggar og hurðir 
 

V.7.4.1 Framleiðsla glugga og hurða 

 Álprófilavirki samkvæmt framleiðslustaðli EN-13830, hefðbundin pressu glerjun. 

 

Gluggar eru með lóðrétta prófíla að viðmiðunarstærð 50x150mm og lárétta prófíla að 

viðmiðunarstærð 50x155mm. Viðmiðunarstærð láréttra millipósta er 150mm. 

 

Glerja skal með EPDM-pakningum og buthylen þéttibandi (“dichtbandi”) utan á gler. 

Prófílar í úthring glugga, lóðrétt og lárétt eru með 50mm skúffum yfir glerlista. Aðrir 

prófílar skulu einnig vera með 50mm skúffum yfir glerlista. Lóðréttar álskúffur skulu 

vera með álloki að ofan og neðan. 

 

Gluggar afhendist samsettir á byggingarstað. 

 

Gluggar eru festir með slíðurfestingum í stein, festingar úr áli eða heitgalvaniseruðu 

stáli. Útfærsla festinga, stærð og fjöldi bolta samkvæmt hönnun framleiðanda. 
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Koma skal fram á CE-vottorði að prófílakerfið hafi verið prófað samkvæmt 

eftirfarandi: 

 

EN 12152 loftþéttleiki     flokkur AE 

EN 12154 þéttleiki gegn slagregni   flokkur RE1200 

EN 12179 mótstaða gegn vindálagi, leyfil. Álag 2,0 kN / m², aukið álag 3,0 kN / m² 

EN 14019 mótstaða gegn árekstri   flokkur I5 / E5 

Opnanleg fög í gluggum, einnig björgunarop og reykræstiop: 

Opnanleg fög skal smíða úr álprófílakerfi með rofinni kuldabrú. Opnanleg fög skulu 

vera topphengd útopnandi, með skæralömum í falsi. Opnun faga skal vera stillanleg 

þannig að opnanleg fög opnist ekki meira en 89mm. 

Meðal kólnunartala faga skal ekki vera hærri en 1,4 W/m²K. 

 
 
 
 
Gæði og prófanir: 

Opnanleg fög skulu framleidd samkvæmt ÍST/EN-14351-1 

Koma skal fram á CE-vottorði að prófílakerfið hafi verið prófað samkvæmt: 

EN 1026 (air permeability) loftþéttleiki     flokkur A4 

EN 1027 (Watertightness) þéttleiki gegn slagregni    flokkur E1200 

EN 12211 (resistance to wind load) mótstaða gegn vindálagi  flokkur C5/B5 

EN 12046-1 (operating forces) álag á opnunarbúnað  s.kv.EN13115 Class1/4. 

EN 14609 Load-bearing capacity of safety devices   s.kv.EN12400 Class 3. 

 

Gler í fögum: 

Sama gler og í viðkomandi glugga. 

Gler í björgunaropum: 

Sama gler og í viðkomandi glugga, nema innra gler skal vera 4+4 öryggisgler. 

Búnaður á björgunaropum: 

Sami og á opnan legum fögum, nema að hér þarf að vera hægt að taka öryggisstag 

af með einu handtaki og opnan gluggann 90°. 

Hurðabúnaður: 

Allur búnaður hurða í gluggum, ss. handföng, rósettur, hurðarpumpur, 

læsingarbúnaður af viðeigandi gerð og hurðastopparar skulu fylgja hurðum og vera 
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innifalin í einingarverði viðeigandi hurðar. 

Magntölur og einingaverð:  
Magntölur eru (stk) glugga með opnanlegum fögum og (stk) hurða. 
Í einingaverði skal innifalinn allur kostnaður við efni í glugga, þar með talið allur 
búnaður, allar festingar, gler og glerjunarefni, áláfellur og stálþröskuldar ásamt 
flutningi á staðinn, svo og allur kostnaður við ísetningarvinnu s.s. þéttidúkur, lím, 
einangrun, tróð, pulsa, kítti og allar skrúfur og boltar í aðliggjandi byggingarhluta. 
Enn fremur öll vinna og uppihald manna ásamt verkpöllum og kranakostnaði. 
 

 

 

Útihurðir eru tvöfaldar hurðir, stakar hurðir með ramma í steypuopum og rennihurðir.  

Gæði og prófanir: 
Útihurðir skulu framleiddar samkvæmt EN-14351-1. Í útihurðir skal nota álprófílakerfi með 
rofinni kuldabrú. 
 
Einfaldar hurðir: 
Á hurðarblað skal setja læsingarbúnað samkvæmt EN179, handfang utan og innan og 
gegnumgangandi silinder og pumpu með sleðaarmi. 
 
Tvöfaldar hurðir: 
Á gönguhurðir skal setja læsingarbúnað samkvæmt EN179 eða 
EN1125 þar sem það á við, handfang utan og innan og gegnumgangandi silinder og 
pumpu með sleðaarmi.Í skránni skal vera raftengdur nemi tengdur aðgangsstýrikerfi hússins 
sem skynjar þegar hurðin er opin. 
 
Koma skal fram í CE-vottorði, að útihurðir hafi verið prófaðar samkvæmt: 
EN 1026 (air permeability) loftþéttleiki     flokkur A4 
EN 1027 (Watertightness) þéttleiki gegn slagregni    flokkur R6-R7 
EN 12211 (resistance to wind load) mótstaða gegn vindálagi  flokkur C5/B5 
EN 12046-2 (operating forces) álag á opnunarbúnað   samkv.EN12217 Class2. 
 
Gler í hurðum: 
Gler skal vera samskonar gler og í glerveggjum í kaflanum um framleiðslu glugga, 
ytra gler hert og innra gler samlímt öryggisgler. Glerið hafi minnst mælt k-gildi 1,2 
W/m²K, ISO 1,1 W/m²K. 
Meðal kólnunartala hurða skal ekki vera hærri en 1,8 W/m²K. 
 
Þéttingar: 
Þéttingar stakra hurða sen koma í steypt op skulu að utan og innan vera hefðbundið 
ísetningarefni. 
 
Allur búnaður sem tengist rafmagni skal vera með földum raflögnum. 
 
Magntölur og einingaverð:  
Magntölur eru stykki fullsmíðaðra hurða í steypuopum. 
Í einingaverði skal innifalinn allur kostnaður við efni í hurðir tilbúnar til 
uppsetningar, þar með talið allur búnaður, allar festingar, gler og glerjunarefni 
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ásamt áföstum þéttidúk, áláfellur og stálþröskuldar svo og allur kostnaður við vinnu 
og vinnupalla og annað sem þarf til að fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og 
teikningum. 

 
 
 
Gluggagerðir undir þessari verklýsingu 
 
G1 – Álgluggi m/K-gleri stærð 2000x 1600mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deili teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G2 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1600x 1300mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga. 

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G3 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1200x 1000mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deili lteikningu glugga. 

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G4 – Álgluggi m/K-gleri stærð 2000x 2200mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G5 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1300x 1000mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G6 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1600x 1200mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  
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Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G7 – Álgluggi m/K-gleri stærð 2000x 2000mm. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G8 – Álgluggi m/K-gleri stærð 2000x 2000mm með opnanlegu fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga. 

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G9 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1400x 1200mm með opnanlegu fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

 

G10 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1600x 1200mm með opnanlegu fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G11 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1000x 800mm með opnanlegu fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.04.01, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G12 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1600x 1800mm með opnanlegu fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  
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Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G13 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1300x 2200mm. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G14 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1000x 2200mm með opnanlegu fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G15 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1000x 1900mm. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G16 – Álgluggi m/K-gleri stærð 1600x 1900mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga.  

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

G17 – Álgluggi m/K-gleri stærð 2000x 1900mm m. lóð/ póst og fagi. 
 
Útlit samkvæmt teikningu 2.06.02, frágangur samkvæmt deili deilil teikningu glugga 

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum gluggum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

ÚH01 – Ál hurð m/K-gleri stærð 1100 x 2150 mm. 

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum hurðum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

ÚH02 – Ál hurð stærð 1800 x 2150 mm. 
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Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum hurðum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

ÚH03 – Ál hurð m/K-gleri stærð 1800 x 2150 mm. 

Magntölur einingarverð  

Magntölur eru stk, af ísettum og fullfrágengnum hurðum að aðliggjandi byggingarhlutum 
með öllum búnaði, samanber almennan texta og teikninga 

 

 

 

 

7.5 Málmsmíði 
 

V.07.5.0 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:  
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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. 

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. 

 

 

V.7.5.2 Handriðalistar úr málmi 

Sjá teikningu 2.05.01, Stigar og handrið 

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 
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Kafli 9 

Aukaverk 
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9. Aukaverk 
 

9.1 Almennt 
 

Komi til aukaverka og/eða viðbótaverk skal fylgja reglum sem koma fram í grein 0.5.3. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og velum sem hæfa viðkomandi verkþáttum.  

Allir tímarvinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólahrings og hvaða daga 
er unnið, og skulu skráðir í verkbókhald sem þeir tímar sem viðkomandi aðilar / vélar var við 
vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðatímum. Inni í tímavinnutöxtum skal vera allur 
kostnaður sem fylgir því að hafa menn / vélar í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. Einnig 
skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, 
trésmíðivéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning 
vinnuvéla að eða frá verkinu nema um sérstakar vélar sé að ræða og um samþykkt 
eftirlitsmanns sé að ræða. Öll aukaverk þurfa að vera samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa 
áður en þau eru unnin. 

V.09.1.1 Verkefnastjóri 

Öll vinna verkefnastjóra sem ekki felst í vinnu við tilboð. 

 Magntölur og einingaverð: 

 Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 

 

V.09.1.1 Vélamaður 

Öll vinna vélamanns sem ekki felst í vinnu við tilboð. 

 Magntölur og einingaverð: 

 Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 

 

V.09.1.1 Iðnaðarmaður 

Öll vinna iðnaðarmanns sem ekki felst í vinnu við tilboð. 

 Magntölur og einingaverð: 

 Greitt er fyrir hverja unna klukkustund 

 

 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

0 ALMENNT 0
1 JARÐVINNA 0
2 BURÐARVIRKI 0
3 LAGNIR 0
4 RAFORKUVIRKI 0
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 0
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0
8 FRÁGANGUR LÓÐAR 0

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Njálsagata 89, Leikskólinn Snorraborg

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Njálsagata 89, Leikskólinn 
Snorraborg, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:
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Njálsagata 89, Leikskólinn Snorraborg
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐHEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur 1 heild 0
1.1.2 Girðing 302 lm 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Gröftur 2.250 m³ 0
1.2.1.2 Gröftur fyrir frárennslislögnum 100 lm 0
1.2.1.3 Fyllingar 1.500 m³ 0
1.2.1.4 Söndun og fylling í lagnaskurði 75 m³ 0

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Njálsagata 89, Leikskólinn Snorraborg
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐHEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk utanhúss
7.1.1. Viðbótarkostnaður við meðg.eininga 902 m² 0
7.1.2. Sökkuleingangrun 170 m² 0
7.1.3. Sílanböðun eininga 905 m² 0

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 0

7.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA
7.2.1. Forsteyptar einingar 905 m² 0
7.2.2 Einangrun útveggja 905 m² 0
7.2.3 Áfellufrágangur við glugga 366 lm 0
7.2.4 Áfellufrágangur við hurða 260 lm 0

7.2.5 Áfellufrágangur við þakkant 60 lm 0

7.2.6 Þakniðurföll 50 lm 0
7.2.7 Þakkantur og frágangur 60 lm 0
7.3.7 Sökkluáfella 270 lm 0

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 0

7.3 Viðsnúið þak með grús

7.3.1 Tjörupappi á steinsteypta plötu 181 m² 0
7.3.2 Einangrun XPS-35kg/m3 181 m² 0
7.3.3 Þakpappi á einangrun 181 m² 0
7.3.4 Plasteinangrun á þakkant 60 lm 0
7.3.5 Þakbrunnur 4 stk 0
7.3.6 Yfirfallsrör með rist 4 stk 0
7.3.7 Malarfarg 181 m² 0

Kafli 7.3 Þak samtals: 0

7.4 Gluggar, gler og útihurðir

7.4.1 ÚH01 2 stk 0

7.4.2 ÚH02 4 stk 0

7.4.3 ÚH03 4 stk 0

7.4.4 SL 01 2 stk 0

7.4.5 RH01 21 stk 0

7.4.6 RH02 7 stk 0
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐHEILDARVERÐ

7.4.7 IH01 2 stk 0

7.4.8 IH02 25 stk 0

7.4.9 IH04 2 stk 0

7.4.10 IH05 15 stk 0
7.4.11 G1 4 stk 0
7.4.12 G2 3 stk 0
7.4.13 G3 8 stk 0
7.4.14 G4 1 stk 0
7.4.15 G5 4 stk 0
7.4.16 G6 2 stk 0
7.4.17 G7 2 stk 0
7.4.18 G8 7 stk 0
7.4.19 G9 4 stk 0
7.4.20 G10 1 stk 0
7.4.21 G11 2 stk 0
7.4.22 G12 1 stk 0
7.4.23 G13 12 stk 0
7.4.24 G14 3 stk 0
7.4.25 G15 8 stk 0
7.4.26 G16 2 stk 0
7.4.27 G17 1 stk 0

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir samtals: 0

7.5 Málmsmíði
7.5.1 Handrið úr máli 14 lm 0
7.5.2 Handriðalistar á útvegg 15 lm 0

0

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0
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Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

0 ALMENNT 165.280.253
1 JARÐVINNA 16.177.792
2 BURÐARVIRKI 152.700.058
3 LAGNIR 52.423.934
4 RAFORKUVIRKI 19.315.942
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 131.682.856
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 141.717.538
8 FRÁGANGUR LÓÐAR 118.531.701

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 797.830.074

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Njálsagata 89, Leikskólinn Snorraborg

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  12345

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Njálsagata 89, Leikskólinn 
Snorraborg, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

 Reykjavík 3.01.2022

selma12@ru.is

Selma HÖNNUN Kt: 90.01.90-2209

Hringbraut 25

555-4545

Selma Dögg Ragnarsdóttir
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Njálsagata 89, Leikskólinn Snorraborg
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐHEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur 1 heild 3.855.992 3.855.992
1.1.2 Girðing 302 lm 5.900 1.781.800

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 5.637.792

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Gröftur 2.250 m130 2.190 4.927.500
1.2.1.2 Gröftur fyrir frárennslislögnum 100 lm 7.900 790.000
1.2.1.3 Fyllingar 1.500 m³ 6.250 9.375.000
1.2.1.4 Söndun og fylling í lagnaskurði 75 m³ 5.000 375.000

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 10.540.000

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 16.177.792
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Njálsagata 89, Leikskólinn Snorraborg
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk utanhúss
7.1.1. Viðbótarkostnaður við meðg.eininga 902 m² 3.219 2.903.538
7.1.2. Sökkuleingangrun 170 m² 8.200 1.394.000
7.1.3. Sílanböðun eininga 905 m² 2.325 2.104.125

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 6.401.663

7.2 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA
7.2.1. Forsteyptar einingar 905 m² 49.653 44.935.965
7.2.2 Einangrun útveggja 905 m² 7.744 7.008.320
7.2.3 Áfellufrágangur við glugga 366 lm 8.500 3.111.000
7.2.4 Áfellufrágangur við hurða 260 lm 8.500 2.210.000
7.2.5 Áfellufrágangur við þakkant 60 lm 6.200 372.000
7.2.6 Þakniðurföll 50 lm 1.000 50.000
7.2.7 Þakkantur og frágangur 60 lm 8.100 486.000
7.3.7 Sökkluáfella 270 lm 8.500 2.295.000

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 60.468.285

7.3 Viðsnúið þak með grús

7.3.1 Tjörupappi á steinsteypta plötu 181 m² 18.400 3330400
7.3.2 Einangrun XPS-35kg/m3 181 m² 8.730 1580130
7.3.3 Þakpappi á einangrun 181 m² 2.900 524900
7.3.4 Plasteinangrun á þakkant 60 lm 3.530 211800
7.3.5 Þakbrunnur 4 stk 55.000 220000
7.3.6 Yfirfallsrör með rist 4 stk 25.000 100000
7.3.7 Malarfarg 181 m² 3.700 669700

Kafli 7.3 Þak samtals: 6.636.930

7.4 Gluggar, gler og útihurðir
7.4.1 ÚH01 stk 847063 0

7.4.2 ÚH02 4 stk 847063 3388252

7.4.3 ÚH03 4 stk 607828 2431312

7.4.4 SL 01 2 stk 890000 1780000

7.4.5 RH01 21 stk 680000 14280000

7.4.6 RH02 7 stk 680000 4760000

7.4.7 IH01 2 stk 380000 760000
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.4.8 IH02 25 stk 280000 7000000

7.4.9 IH04 2 stk 180000 360000

7.4.10 IH05 15 stk 120000 1800000
7.4.11 G1 4 stk 520000 2080000
7.4.12 G2 3 stk 400000 1200000
7.4.13 G3 8 stk 300000 2400000
7.4.14 G4 1 stk 620000 620000
7.4.15 G5 4 stk 350000 1400000
7.4.16 G6 2 stk 400000 800000
7.4.17 G7 2 stk 530000 1060000
7.4.18 G8 7 stk 360000 2520000
7.4.19 G9 4 stk 315000 1260000
7.4.20 G10 1 stk 310000 310000
7.4.21 G11 2 stk 280000 560000
7.4.22 G12 1 stk 320000 320000
7.4.23 G13 12 stk 470000 5640000
7.4.24 G14 3 stk 360000 1080000
7.4.25 G15 8 stk 460000 3680000
7.4.26 G16 2 stk 420000 840000
7.4.27 G17 1 stk 480000 480000

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 62.809.564

7.5 Málmsmíði
7.5.1 Handrið úr máli 14 lm 192.500 2695000
7.5.2 Handriðalistar á útvegg 15 lm 67.000 1005000

3.700.000

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 140.023.412
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BF LOK1010  
  

VERKSAMNINGUR 

MILLI VERKKAUPA OG VERKTAKA 
  

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 
  

  

  Verkkaupi: Reykjavíkurborg kt.530269-7609 

   

  Verktaki: Bergmál teiknistofa kt. 111095-2649 

  

1. grein 

Verktaki tekur að sér:  

Verk þetta felst í að reisa nýbyggingu og tengigang aftan við Stjórnarráðshúsið við Lækjargötu 1, 101 
Reykjavík. Skila þarf fullfrágengnu húsi að utan sem innan ásamt frágangi á lóð samkvæmt teikningum 
og magnskrá arkitekta 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:  797.830.074 Kr. 

 Segi og skrifa:  Sjöhundruð níutíu og sjö þúsund áttahundruð og þrjátíuþúsund sjötíu og  

fjórar     00/100 

  

4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna:  159,3  stig. 

Verkið skal verðbætast þannig:  Verkið er ekki verðbætt. 

  

5. grein 
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BF LOK1010  
Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í hlutfalli við samþykktan framgang verksins, með því 
að greiða inn á bankareikning verktaka nr: 0327-226 -001122  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 aðalúttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð 
inn á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga. 

  

7. grein 

Verktaki skal leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann efni skyldur 
sínar samkvæmt samningi þessum. Upphæð hennar skal vera 10% af samningsupphæð.  Verkkaupi 
skal auk þess 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:  28.4.2023 að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,5% af 
samningsupphæðinni 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: 

Héraðsdómi Reykjavíkur 
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Undirskriftir:  
                                       Reykjavík 31.desember 2021 

Staður og dagsetning 

Reykjavíkurborg      

Undirskrift verkkaupa                      Undirskrift verktaka 

  

  

Vitundarvottar:_________________________________________________  kt:_______________ 

  

 __________________________________________________________  kt:_______________ 

 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

1. Útboðs- og verkskilmálar 
2. Teikningar 
3. Magnskrá 
4. Verkáætlun 
5. Verklýsing 
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KOSTNAÐARÁÆTLUN - Magnskrá

Verk: Miðborgarskóli
Áætlun: Snorraborg

Fært af: Selma Dögg Ragnarsdóttir

Samtals (Yfirlit):

Liður Vinna Efni Annað Alls
ALMENNT 79.272.828 85.842.425 165.000 165.280.253
JARÐVINNA 3.918.658 5.385.010 6.874.124 16.177.792
BURÐARVIRKI 49.078.810 93.851.551 9.769.697 152.700.058
LAGNIR 24.247.349 28.141.900 34.684 52.423.934
RAFORKUVIRKI 11.466.118 7.849.824 0 19.315.942
FRÁGANGUR INNANHÚSS 58.522.410 73.160.446 0 131.682.856
FRÁGANGUR UTANHÚSS 56.093.060 85.329.128 295.350 141.717.538
FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS 70.146.614 42.540.107 5.844.980 118.531.701
Samtals: 352.745.848 422.100.390 22.983.836 797.830.073

Staður og dagsetning:
Nafn: Sími:

Heimilisfang: ,  
Undirskrift:

Sundurliðun:
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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 1176 m2 0 24.996 0 29.395.296

Samtals GATNAGERÐARGJÖLD: 29.395.296
00.02.00.00 HÖNNUN OG TEIKNINGAR
00.02.02.18 Hönnun skóla, leikskóla o.þ.h., heild 1 stk 6.538.272 0 0 6.538.272

Samtals HÖNNUN OG TEIKNINGAR: 6.538.272
00.03.00.00 ÚTBOÐ OG SAMNINGAR
00.03.01.01 Útboð og samn. á m2 húss - viðmiðun 1 stk 4.128.332 0 0 4.128.332

Samtals ÚTBOÐ OG SAMNINGAR: 4.128.332
00.04.00.00 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
00.04.10.03 Byggingarstjórn, stór verk (1,00%) 1190 m2 18.000 0 0 21.420.000

Samtals BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT: 21.420.000
00.05.00.00 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
00.05.02.22 Aðstaða og rekst. aðst, stór verk, 0,85% 2073,3 m2 2.591 1.198 0 7.855.696
00.05.05.21 Ófyrirséð, meðal verk (10%) 2074,5 m2 18.803 24.742 0 90.332.361

Samtals AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ: 98.188.057
00.06.00.00 VERKPALLAR OG KRANAR
00.06.16.01 Verkpallar á einum palli 1 heild 0 1.000.000 0 1.000.000
00.06.16.07 Verkpallar á fjórum pöllum 1 Heild 0 1.000.000 0 1.000.000
00.06.30.30 Byggingakrani f/3 h. hús, upps.og nið.t. 1 stk 1.600.000 0 0 1.600.000

Samtals VERKPALLAR OG KRANAR: 3.600.000
00.07.00.00 FÖRGUN OG GÁMALEIGA
00.07.10.07 Förgun á jarðvegsefni m/flutn. (Sorpa) 15000 kg 1 11 2 210.000
00.07.10.17 Förgun á steinefni m/ flutningum (tipp.) 15000 kg 1 4 2 105.000
00.07.10.25 Förgun á blönd. timbri m/flutn. (Sorpa) 15000 kg 1 21 7 435.000

Samtals FÖRGUN OG GÁMALEIGA: 750.000
00.08.00.00 ÞRIF
00.08.10.07 Þrif á húsnæði, meðal óhreint 1198 m2 971 81 0 1.260.296

Samtals ÞRIF: 1.260.296
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Samtals ALMENNT: 165.280.253

JARÐVINNA
01.01.00.00 GRÖFTUR
01.01.01.01 Gröftur á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 338 0 1.583 2.301.358

Samtals GRÖFTUR: 2.301.358
01.03.00.00 FYLLINGAR
01.03.01.01 Fylling á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 2.262 2.545 4.155 10.736.476

Samtals FYLLINGAR: 10.736.476
01.04.00.00 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
01.04.01.01 Ein. u/botnpl. á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 671 1.950 0 3.139.958

Samtals EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU: 3.139.958
Samtals JARÐVINNA: 16.177.792

BURÐARVIRKI
02.01.00.00 STEYPUMÓT
02.01.05.01 Mót, u/plötu, venjul. lofthæð 414 m2 8.352 2.485 0 4.486.518
02.01.05.05 Mót, f/plötubitum 10,58 m2 16.692 2.732 0 205.506

Samtals STEYPUMÓT: 4.692.024
02.02.00.00 STEYPUSTYRKTARSTÁL
02.02.02.35 Bendistál, k10 til k25 mm, meðaltal 30870 kg 189 260 9 14.138.460

Samtals STEYPUSTYRKTARSTÁL: 14.138.460
02.06.00.00 FORSTEYPTAR EININGAR
02.06.12.10 Stigi, forsteyptur pallastigi, h=270 cm 3 stk 74.754 263.839 69.663 1.224.768
02.06.26.05 Súlur 300x300 mm 4 m 2.927 38.248 7.658 195.332
02.06.48.07 Útveggir, samloka með steiningu/þveg áf. 953,9 m2 14.905 49.086 6.678 67.411.159
02.06.48.25 Einangraðir sökklar - forsteyptir 134,16 m2 3.220 27.289 5.771 4.867.325
02.06.58.05 Innveggir, 100 - 150 mm þykkir 174,3 m2 15.479 24.673 4.449 7.773.954
02.06.58.07 Innveggir, 150 - 250 mm þykkir 218,5 m2 17.358 29.610 5.784 11.526.312

Samtals FORSTEYPTAR EININGAR: 92.998.850
02.07.00.00 ÞAK
02.07.01.01 Þak heild á m2 húss - viðmiðun 838 m2 5.246 8.928 0 11.877.812
02.07.02.29 Blikk/flasning m/þétt.+ krossvundl.tvöf. 89,5 m 11.397 9.760 0 1.893.552
02.07.10.03 Rennur úr pl. o80 mm, m/rennb. c/c 60 22 m 3.007 2.877 0 129.448
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02.07.12.09 Þaknf.rör, PEH.o63 mm, m/fest c/c 100 mm 101,14 m 2.977 1.518 0 454.624
02.07.24.13 Þakbrunnur o70 m/dúkkraga m/rafhitun 3 stk 16.969 42.526 0 178.485
02.07.25.01 Þakpappi, tvöf. stórt þak - 2 kg/m2 838 m2 6.954 6.219 0 11.038.974
02.07.26.05 Völusteinar á þak 200 m2 200 931 343 294.800
02.07.27.05 Tjörupappi á st. plötu, u/malb. 2 kg/m2 838 m2 4.128 3.968 0 6.784.448
02.07.27.25 Kantfrágangur tjörupappa 89,5 m 5.914 909 0 610.659
02.07.32.07 Plasteinangrun 24 kg/m3, 2x100 mm 838 m2 2.347 5.444 0 6.528.858
02.07.40.10 Sperrur, 50x275 mm, c/c 60 cm 119,95 m2 4.282 4.021 0 995.945
02.07.50.01 Þolplast 0,2 mm 70,56 m2 889 289 0 83.120

Samtals ÞAK: 40.870.724
Samtals BURÐARVIRKI: 152.700.058

LAGNIR
03.01.00.00 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
03.01.01.01 Frárennslislögn á m2 húss - viðmiðun 1 Heild 14.000.000 0 0 14.000.000
03.01.48.06 PEH o75 mm, lögn með söndun, án jarðv. 0,02 m 1.073 1.011 0 42

Samtals FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):: 14.000.042
03.02.00.00 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
03.02.01.01 Neysluvatnslögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.430 6.803 0 9.846.668

Samtals NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR: 9.846.668
03.03.00.00 HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
03.03.01.01 Hitalögn á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 5.279 8.843 0 16.889.912

Samtals HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR: 16.889.912
03.05.00.00 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
03.05.01.01 Hreinlætistæki á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 1.859 7.884 29 11.687.312

Samtals HREINLÆTISBÚNAÐUR:: 11.687.312
Samtals LAGNIR: 52.423.934

RAFORKUVIRKI
04.01.00.00 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
04.01.01.01 Raflögn í steinst. á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 1.138 1.511 0 3.173.502

Samtals RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:: 3.173.502
04.02.00.00 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
04.02.01.01 Framlenging og dósir á m2 húss - viðm 1198 m2 4.249 1.272 0 6.614.158
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Samtals FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:: 6.614.158
04.03.00.00 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
04.03.01.01 Ídráttur, tengl.+ rofar á m2 húss - viðm 1198 m2 3.293 1.270 0 5.466.474

Samtals ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:: 5.466.474
04.04.00.00 LAMPAR OG TÆKI:
04.04.01.01 Lampar og tæki á m2 húss - viðmiðun 1198 stk 387 1.687 0 2.484.652
04.04.75.05 Skýrslugerð, handbækur og kennsla 1176 m2 105 7 0 131.712
04.04.75.15 Prófanir og skoðunargjald 1176 m2 21 5 0 30.576

Samtals LAMPAR OG TÆKI:: 2.646.940
04.05.00.00 SMÁSPENNA
04.05.01.01 Smáspenna á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 381 802 0 1.414.868

Samtals SMÁSPENNA: 1.414.868
Samtals RAFORKUVIRKI: 19.315.942

FRÁGANGUR INNANHÚSS
05.01.00.00 MÚRVERK:
05.01.01.01 Múrverk innanhúss á m2 húss - viðm. 1198 m2 21.328 10.635 0 38.291.674

Samtals MÚRVERK:: 38.291.674
05.02.00.00 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
05.02.01.01 Léttir veggir og klæðn. á m2 húss - viðm 1198 m2 13.078 20.021 0 39.652.602

Samtals LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.: 39.652.602
05.03.00.00 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:
05.03.01.01 Járn og blikksmíði á m2 húss - viðm. 1198 m2 694 4.294 0 5.975.624

Samtals JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:: 5.975.624
05.04.00.00 MÁLUN INNANHÚSS:
05.04.01.01 Málun inni á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 8.475 1.975 0 12.519.100

Samtals MÁLUN INNANHÚSS:: 12.519.100
05.05.00.00 INNRÉTTINGAR
05.05.01.01 Innréttingar á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 4.515 22.326 0 32.155.518

Samtals INNRÉTTINGAR: 32.155.518
05.07.00.00 DÚKAR OG TEPPI
05.07.01.01 Dúkar og teppi á m2 húss - viðmiðun 1110 m2 612 1.802 0 2.679.540

Samtals DÚKAR OG TEPPI: 2.679.540
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05.08.00.00 FLÍSAR
05.08.01.01 Flísar á m2 húss - viðmiðun 78 m2 2.965 2.276 0 408.798

Samtals FLÍSAR: 408.798
Samtals FRÁGANGUR INNANHÚSS: 131.682.856

FRÁGANGUR UTANHÚSS
07.01.00.00 MÚRVERK UTANHÚSS
07.01.07.05 Viðbótarkostnaður við meðh. Eininga 953 m2 2.131 1.088 0 3.067.707
07.01.09.05 Viðgerð og slípun lofta 420 m2 1.858 326 0 917.280
07.01.09.10 Viðgerð og slípun veggja 953 m2 1.761 337 0 1.999.394
07.01.15.03 Gólfílögn 60 mm 250 m2 2.707 2.809 0 1.379.000
07.01.16.05 Flotgólf utanhúss, 8-15 mm 250 m2 4.112 1.963 0 1.518.750
07.01.18.01 Munstursteypa 205 m2 1.413 1.366 0 569.695
07.01.60.05 Vatnsþétting á stein, 2 umf. 848,4 m2 1.263 1.062 0 1.972.530

Samtals MÚRVERK UTANHÚSS: 11.424.356
07.02.00.00 TRÉSMÍÐI UTANHÚSS
07.02.28.02 Steni/Stoneflexklæðning, lituð, skrúfuð 790,27 m2 10.873 14.653 0 20.172.432
07.02.30.47 Einangr. 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 759,7 m2 2.656 5.088 0 5.883.117
07.02.33.17 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm 118,78 m 3.505 5.747 0 1.098.953
07.02.35.05 Áfellur úr stáli ofan á steypta kanta 260 m 4.884 3.736 0 2.241.200
07.02.38.15 Gluggaáfellur, litað ál 455 m 3.562 5.241 0 4.005.365
07.02.42.20 Álvinklar 50x75x6 mm á stein 260 m 3.898 4.845 0 2.273.180
07.02.45.01 Álrenningar milli senipl. í klæðningu 1320,7 m 758 568 0 1.751.182
07.02.70.03 "Klæðningark. undir ""kassettur"" c/c 40 mm" 780 m2 9.982 7.542 0 13.668.720

Samtals TRÉSMÍÐI UTANHÚSS: 51.094.148
07.03.00.00 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS
07.03.02.04 Handrið úr járni, galvh. 14 m 17.084 128.084 0 2.032.352

Samtals JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS: 2.032.352
07.04.00.00 MÁLUN UTANHÚSS.
07.04.93.06 Forsteyptar einingar 0 m2 14.500 35.000 0 0

Samtals MÁLUN UTANHÚSS.: 0
07.05.00.00 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
07.05.08.15 Álgluggar fastir/opnanlegir 455,29 m 7.106 16.824 0 10.895.090
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07.05.08.31 Álhurð einföld m/karmi og hurðarpumpu 7,06 stk 169.583 438.783 9.751 4.363.906
07.05.08.35 Álhurð tvöföld m/karmi og hurðarpumpu 1 stk 242.758 590.669 13.636 847.063
07.05.08.36 Álhurð, tvöf. m/karmi, huðarp.+ neyðarsl 2 stk 262.053 658.174 13.693 1.867.840
07.05.08.61 Sérlitun á álprófílum 455,29 m 0 1.166 0 530.868
07.05.09.17 Mótor á glugga v/reyklosunar 7 stk 16.784 27.822 0 312.242
07.05.10.01 Hurð í aðalinng. m/karmi, einf. 3 stk 67.298 284.206 5.851 1.072.065
07.05.12.20 Svalarennihurð, ál m/gleri, hliðarfærsla 2 stk 61.166 296.890 4.373 724.858
07.05.14.03 Gönguhurð, venjul. - sparkpl., rist ofl. 3 stk 32.765 249.014 0 845.337
07.05.15.02 Skrá með læsingu 10 stk 3.286 14.269 0 175.550
07.05.15.34 Hurðarhúnar, burstað stál 10 stk 2.890 20.637 0 235.270
07.05.16.05 Sparkplata á hurð, ryðfrí 3 stk 5.035 9.774 0 44.427
07.05.16.10 Hlíf á þröskuld 10 stk 5.242 10.485 0 157.270
07.05.17.01 Lamir, einfaldar 16 stk 1.689 3.818 0 88.112
07.05.18.02 Hurðapumpa, meðal. 8 stk 7.881 48.843 0 453.792
07.05.30.22 Gler+glerjun m/tvöf. K-gleri,(1-2 m2) 172,87 m2 7.888 15.088 0 3.971.861
07.05.50.11 Ísetning glugga eftirá m/þétt. litlir 38 stk 25.486 7.787 1.599 1.325.136
07.05.50.13 Ísetning glugga eftirá m/þétt., meðal 14 stk 39.883 12.175 2.016 757.036
07.05.50.15 Ísetning glugga eftirá m/þétt., stórir 18 stk 58.584 19.487 2.793 1.455.552
07.05.50.17 Ísetning hurða eftirá m/þéttingu, einf. 6 stk 44.021 13.007 2.258 355.716
07.05.50.19 Ísetning hurða eftirá m/þéttingu, tvöf. 2 stk 55.440 14.607 2.737 145.568
07.05.52.05 Límborði til að þétta með gluggum 200 mm 455 m 1.566 883 0 1.114.295
07.05.70.01 Gustlokun 83,5 stk 5.593 1.945 0 629.423
07.05.95.06 FORSTEYPTAR EININGAR 905 m2 14.500 35.000 1 44.798.405

Samtals GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR: 77.166.682
Samtals FRÁGANGUR UTANHÚSS: 141.717.538

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS
08.01.00.00 JARÐVINNA
08.01.01.01 Jarðvinna á lóð á m2 húss - viðmiðun 1014 m2 968 854 4.088 5.992.740

Samtals JARÐVINNA: 5.992.740
08.02.00.00 MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR)
08.02.02.03 Skjólgirðing 1,3 m há, lóðr klæðning 170 m 18.770 16.921 1.872 6.385.710
08.02.10.05 Gönguhlið í varnarg. 2 m h. og 1 m br. 3,53 stk 38.562 170.952 15.601 794.656
08.02.10.08 Aksthlið í varn.g. 1,2 m h. og 2,5 m br. 2,35 stk 49.667 237.183 15.601 710.760
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08.02.20.09 Leiga á 3,5 m bygggirðingu upps. 5 mán. 280 m 1.086 8.427 0 2.663.640
08.02.23.05 Skilti á byggingarstað 2 stk 73.439 499.278 0 1.145.434
08.02.60.05 Sorptunnuskýli, forst. U, 89x92x109 cm 3,53 stk 21.374 75.275 19.847 411.231
08.02.60.50 Sorptunnur, plast 240 lítra 5,88 stk 1.455 11.131 0 74.006

Samtals MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR): 12.185.436
08.03.00.00 LAGNIR
08.03.01.01 Lagnir í lóð á m2 húss - viðmiðun 1198 m2 10.000 0 0 11.980.000

Samtals LAGNIR: 11.980.000
08.04.00.00 RAFORKUVIRKI
08.04.01.01 Raforkuvirki á lóð á m2 húss - viðmiðun 1196 m2 7.000 0 0 8.372.000

Samtals RAFORKUVIRKI: 8.372.000
08.05.00.00 GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR
08.05.20.50 Hellulögn, gúmmíhellur, án undirlags 260 m2 8.751 5.820 214 3.844.100
08.05.25.05 Gangstétt, steypt 70 mm, án undirl. 200 m2 5.240 7.151 214 2.521.000
08.05.30.01 Staðsteyptur kantsteinn 100 mm. 304,58 m 742 2.217 107 933.842
08.05.35.02 Forst. tröppur 1.0 m - 300x3000 mm 115,25 stk 5.144 15.587 428 2.438.575
08.05.40.01 Fost. kantsteinn 800x250x120 mm 61,15 m 6.624 5.280 107 734.473
08.05.55.16 Malbik, ca 2000 m2 m/undl. (aðkeypt) 2102,7 m2 483 5.660 0 12.916.825
08.05.73.10 Merking bílastæða og akstursst. (málun) 149,35 m 338 108 0 66.610
08.05.90.01 Sögun malbiks 5 cm 65,86 m 1.201 0 1.443 174.134
08.05.90.11 Sögun á hellum 152,88 m 2.170 0 2.405 699.426

Samtals GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR: 24.328.984
08.06.00.00 GRAS OG GRÓÐUR
08.06.01.01 Gras og gróður á lóð á m2 húss - viðm. 1014 m2 16.000 0 0 16.224.000

Samtals GRAS OG GRÓÐUR: 16.224.000
08.07.00.00 BÚNAÐUR
08.07.01.01 Búnaður á lóð á m2 húss - viðm. 1198 m2 15.000 0 0 17.970.000
08.07.02.01 Fánastöng 6 m, ál/glasfiber með undirst. 1 stk 16.663 184.424 8.018 209.105
08.07.03.20 Sandkassi, kompl.m/sandi og þrep. stórir 49,39 m2 11.570 10.955 802 1.152.121
08.07.03.30 Sandur í sandkassa 47,04 m3 1.273 4.519 2.405 385.587
08.07.03.40 Matjurtarkassi, 1x2 m 4 stk 49.839 47.841 3.207 403.548
08.07.04.01 Róla tvöföld (leikskóli) 3 stk 90.504 261.912 10.688 1.089.312
08.07.04.10 Róla tvöföld með dekkjum (leikskóli) 1 stk 95.124 384.138 11.660 490.922
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08.07.06.01 Hestur, gormadýr (leikskóli) 1 stk 62.235 173.081 5.246 240.562
08.07.06.05 Gormavegasalt 1 stk 66.244 246.480 5.486 318.210
08.07.06.09 Gormabíll 1 stk 66.244 246.480 5.486 318.210
08.07.07.03 Smábarnaleiktæki með klifri 3 stk 268.558 912.889 18.287 3.599.202
08.07.07.05 Leikturn (leikskóli) 1 stk 622.304 2.517.431 52.517 3.192.252
08.07.07.10 Kastali m. turni. rennibr. hengibr. ofl. 1 stk 856.118 3.792.876 68.014 4.717.008
08.07.07.25 Kofi 1 stk 268.558 1.095.466 27.431 1.391.455
08.07.07.29 Kofi með búð 1 stk 313.318 1.460.622 36.575 1.810.515
08.07.07.30 Vatnsleiktæki, kar með vatnskrana 1 stk 62.664 383.413 12.801 458.878
08.07.07.35 Leikbíll f/fjóra með borði 1 stk 62.664 383.413 12.801 458.878
08.07.07.50 Rekaviðardrumbur ca 2000x400mm 3 stk 17.904 0 9.144 81.144
08.07.15.03 Jafnvægistæki/klifur með þrem slám 2 stk 28.537 159.087 5.830 386.908
08.07.33.05 Skilti fyrir fatlaða 500x50mm m/2 fest. 2 stk 3.560 19.780 4.009 54.698
08.07.37.03 Hjólagrindur festar á undirstöður 3 stk 9.512 48.502 3.887 185.703
08.07.37.10 Umferðaskilti og umferðaljós 1 stk 44.760 310.382 12.801 367.943
08.07.50.05 Safntunna, 450 lítra 4 stk 1.790 7.942 0 38.928
08.07.50.10 Safntunna, 600 lítra 4 stk 4.476 27.387 0 127.452

Samtals BÚNAÐUR: 39.448.540
Samtals FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS: 118.531.701

ALLS: 797.830.073

Þessi áætlun er gerð með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtækinu Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviði rekstrar og bygginga.
www.hannarr.com
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 Aðstaða 326 days? Mon 3.1.22 Mon 3.4.23
2 Uppsetning aðstöðu 4 days Mon 3.1.22 Thu 6.1.22
3 Uppetning girðina 3 days Mon 3.1.22 Wed 5.1.22
4 Girðing fjarlægð 3 days? Thu 30.3.23 Mon 3.4.23
5 Vinnubúðir fjarlægðar 4 days Thu 30.3.23 Tue 4.4.23
6 Jarðvinna 48 days Mon 10.1.22 Wed 16.3.22
7 Gröftur 14 days Mon 10.1.22 Thu 27.1.22
8 Fylling og þjöppun 10 days Mon 17.1.22 Fri 28.1.22
9 Lagnir í plötu 12 days Tue 15.2.22 Wed 2.3.22
10 Jöfnun fyllingar 12 days Tue 1.3.22 Wed 16.3.22
11 Jarðvinnu lokið 0 days Wed 16.3.22 Wed 16.3.22
12 Burðarvirki 140 days? Fri 28.1.22 Thu 11.8.22
13 Uppsláttur og steypa sökkla 16 days Fri 28.1.22 Fri 18.2.22
14 Einangra og steypa botnplötu 12 days Tue 15.3.22 Wed 30.3.22
15 Uppsláttur og steypa veggi og plötu 

1.hæð
32 days Thu 31.3.22 Fri 13.5.22 14

16 Uppsláttur og steypa veggi og plötu 
2.hæð

25 days Mon 16.5.22 Fri 17.6.22 15

17 Uppsláttur og steypa veggi og plötu 
3.hæð

15 days Mon 20.6.22 Fri 8.7.22 16

18 Uppsteypu lokið 0 days Thu 11.8.22 Thu 11.8.22
19 Viðsnúið þak með grús 10 days Tue 12.7.22 Mon 25.7.22
20 Steypa 12 days Thu 11.8.22 Fri 26.8.22 18
21 Frágangur utanhúss 90 days Tue 26.7.22 Mon 28.11.22 19
22 Gluggar 20 days Thu 11.8.22 Wed 7.9.22 18
23 Útihurðir 10 days Thu 11.8.22 Wed 24.8.22 18
24 Einangrun 25 days Tue 26.7.22 Mon 29.8.22
25 Einangrun þaka 8 days Mon 29.8.22 Wed 7.9.22 20
26 Dúkur á hallandi þak 4 days Thu 8.9.22 Tue 13.9.22 25
27 Grús á viðsnúð þak 6 days Wed 14.9.22 Wed 21.9.22 26
28 Veggir á útisvæðum 9 days Fri 12.8.22 Wed 24.8.22 12
29 Timburklæðning 2 days Fri 12.8.22 Mon 15.8.22 12
30 Frágangur innanhúss 163 days Mon 22.8.22 Wed 5.4.23
31 Léttir milliveggir 8 days Mon 22.8.22 Wed 31.8.22
32 Gólfhiti og ílögn 30 days Thu 1.9.22 Wed 12.10.22 31
33 Raflagnir 48 days Tue 1.11.22 Thu 5.1.23 32
34 Pípulagnir 57 days Wed 20.9.23 Thu 7.12.23 33
35 Flísar á baðherbergjum 10 days Mon 1.1.24 Fri 12.1.24 34
36 Loftræsing 20 days Mon 15.1.24 Fri 9.2.24 35
37 Kerfisloft 20 days Mon 12.2.24 Fri 8.3.24 36
38 Gólfefni 20 days Mon 15.1.24 Fri 9.2.24 35
39 Innréttingar 40 days Mon 12.2.24 Fri 5.4.24 38
40 Innanhúsfrágangi lokið 0 days Fri 5.4.24 Fri 5.4.24 39
41 Frágangur lóðar 61 days Mon 2.1.23 Mon 27.3.23
42 Þökulagning 3 days Mon 2.1.23 Wed 4.1.23
43 Hellulögn 21 days Thu 5.1.23 Thu 2.2.23 42
44 Bílastæði 5 days Fri 3.2.23 Thu 9.2.23 43
45 Frágangur útisvæði 31 days Fri 10.2.23 Fri 24.3.23 44
46 Uppsetning leikækja 25 days Mon 27.3.23 Fri 28.4.23 45
47 Verklok 0 days Fri 28.4.23 Fri 28.4.23 46
48 Frágangur í verklok 0 days Fri 28.4.23 Fri 28.4.23

16.3

11.8

5.4

28.4
28.4

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J
Half 2, 2020 Half 1, 2021 Half 2, 2021 Half 1, 2022 Half 2, 2022 Half 1, 2023 Half 2, 2023 Half 1, 2024 Half 2, 2024

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress
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Project: Stóra verkefnið
Date: Mon 6.12.21
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