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Inngangur 
 

Lokaverkefni í Byggingafræði við Háskólann í Reykjavík fellst í því að fullvinna samkeppnistillögur 
sem sendar hafa verið inn sem plansar í hugmyndasamkeppnir. Hugmyndirnar mega þó ekki vera 
vinningstillögur úr viðkomandi keppni. Nemendur finna sjálfir og leggja fyrir leiðbeinendur þær 
samkeppnistillögur sem þeir hafa áhuga á að vinna með. Nemandi og leiðbeinendur koma sér að 
lokum saman um eina tillögu sem síðan er fullunnin. Ég valdi nokkrar tillögur sem mér leist vel á 
og kom með til umsjónarkennara til úrlausnar. Úr varð að ég tók og fullgerði hugmynd KRADS 
arkitekta sem senda var inn í samkeppni um nýjan leikskóla í Urriðaholti í Garðabæ sem haldin 
var á vorönn 2021. Samkeppnin var auglýst í byrjun árs 2021 og niðurstaða dómnefndar kynnt í 
júní 2021.  

Skipulag byggingarinnar er nokkuð einfalt með einum inngangur sé frá bílastæðum inn á deildirnar 
og starfsmannainngangi á neðri hæð á norðurhlið. Þak hússins er með gróðri og þakgluggum sem 
veita dagsbirtu inn í alrýmið á jarðhæð. Efri hæðin er með 4 deildum og aðskildri 
starfsmannaaðstöðu í norðurenda. Starfsmannaaðstaðan er með gangi sem opnast að inngörðum 
og veitir dagsbirtu inn í húsið fyrir miðju. Á neðri hæð er auk tveggja deilda, fjölnotasalur. Eldhús 
og bakrými og setutröppur sem tengja hæðirnar saman geta nýst vel til samkomuhalds. Tillaga 
KRADS gerir ráð fyrir að berandi útveggir séu byggðir upp af holum hleðslustein (Durisol PAGO). 
Þróun efnisins er sprottin upp úr eftirspurn eftir nýskapandi lausnum innan byggingariðnaðarins, 
þar sem endurunninn viður er steingerður með kolun en við framleiðslu þess þarf enga aðflutta 
orku. Eftir hleðslu eru hlaðnir veggirnir fylltir af hefðbundinni steypu með járnabindingu þannig að 
öllum kröfum varðandi burðaþol hér á landi er mætt. Verkefnið mitt byggðist á því að klára að 
hanna og teikna bygginguna í samræmi við þær kröfur sem um hana gilda og þeim kröfum sem 
gerðar eru í Urriðaholti.  Á sama tíma reyndi ég eins og frekast var unnt að halda tryggð við 
upphaflega hönnun. Ég vann síðan verkefnið skv. skilmálum og leiðbeiningum við framkvæmd 
lokaverkefnis í Byggingafræði. Farið er fram á að lokaverkefnið innihaldi a.m.k. fasa 2-5 í 
hönnunarferlinu en að öðru leiti er vísað í þau gögn sem liggja á námsnetinu um framkvæmd og 
prófun lokaverkefna: Hönnunarfasarnir eru: 2. Frumhönnun, 3. Forhönnun, 4. Aðaluppdrættir og 
að lokum 5. Útboðsgögn. Frumhönnun er eðli málsins samkvæmt að einhverju leiti hafin og 
mislangt á veg komin hjá arkitektum tillögunnar. Það sem ég bætti við er þá einna helst eitthvað 
sem ekki hafði verið fullhugsað í upphafi. Má þar helst nefna salarhæðir og burðarþol. Kröfur til 
verkefnisins eru þær sömu og gerðar eru til raunverulegra verkefna og skulu því standast ákvæði 
allra reglna, laga og reglugerða sem um verkefnið gildir. Þar að auki eru gerðar miklar kröfur til 
bygginga sem byggðar eru í Urriðaholti sem ber að fylgja einnig. Byggingin er útbúin gólfhitakerfi 
sem ég tel að uppfylli allar kröfur til starfseminnar bæði sem snýr að hagkvæmni við rekstur 
byggingarinnar en ekki síður að öryggisþáttum sem snúa að verndun barnanna sem þar dvelja. 
Með því að ákvarða varmaþörf rýma og þar með útfærslu á legu gólfhita slaufa. Þar sem gólfhiti 
er í votrýmum var reynt að hugsa til loftsteymis og þannig notað s.k. snákamynstur í votrýmum 
sem gefur mestan hita innst í herberginu ásamt því að þétta bil á slaufum við útveggi á báðum 
hæðum, sérstaklega við glerveggja kerfi. Berandi útveggir eru byggðir upp eins og áður kom fram 
af holum hleðslustein (Durisol PAGO). Framleiðandi gefur upp nálægt 20% lægri 
byggingarkostnað miðað við hefðbundna uppsteypu veggja. Pago kubbarnir eru síðan 
yfirborðsmeðhöndlaðir með grunni, rykbindiefni og síðan málaðir. Fræst er úr veggeiningum fyrir 
lögnum þar sem það á við. Innveggir eru hefðbundnir gifsveggir með 95mm burðargrind og 
tvöföldu gifslagi beggja vegna, nokkurra staðsteyptra innveggja sem eru grundaðir á þjappaðri 
fyllingu eða klöpp til að tryggja burð og dreifingu álags. Í ytri klæðningu útveggja er sömuleiðis 
valin nýsköpun úr plasti sem fellur til í byggingariðnaði (Pretty Plastic), sem festur er utan á 
burðaveggina með tilvísun í hefðbundinn skífustein.  Ég setti mig í samband við höfunda og 
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hönnuði Pretty Plastics klæðingarinnar sem er enn í þróun og hönnun. Þeir aðilar tóku umleitunum 
mínum vel og sendu mér nánari lýsingu á notkun efnisins og hönnun þess. 

Burðarvirki þaks er síðan unnið úr krosslímdum einingum CLT sem fluttar eru í flötum einingum á 
byggingarstað sem sparar flutningskostnað og orkunotkun við flutning auk þess að vera fljótlegt í 
uppsetningu. Skv. reynslu þeirra sem til þekkja sem ég hef spurst fyrir hjá eftir upplýsingum er 
tímasparnaður við að reisa CLT einingar u.þ.b. 20 – 40% á móts við hefðbundnar 
byggingaraðferðir hvort heldur er steypa eða timbur. Öll þurrvinna s.s. uppsetning einangrunar og 
ytri klæðningar sé u.þ.b. 10 – 30% fljótvirkari. Það er mitt mat að notkun CLT eininga sé auk þess 
að vera nýstárleg byggingarleið þá sé hún auk þess með langan lífaldur sem uppfyllir allar 
hagkvæmnikröfur sem og kröfur um umhverfisvænni byggingarmáta. Allir þakfletir eru síðan með 
gróðurþekju og hluti leikskólalóðarinnar eru “regngarðar”, þ.e. grunnar dældir með grjóti sem stilla 
af úrkomu og útsíun með hliðsjón af náttúru holtsins í kring, en nýtist líka í hreyfingarþroskandi 
leik. Á öllum gólfum er valinn náttúrukorkur, sem framleiddur er með neikvæðu kolefnisfótspori, 
framleiðsla efnisins stuðlar á virkan hátt að draga úr hnattrænni hlýnun þar sem korktré vinna úr 
koltvísýring. Náttúrukorkur er einnig mörgum kostum gæddur hvað varðar hljóðvist, snertingu og 
bakteríumótstöðu. Öll rýmismótun miðar að því að “spara” innveggi en nota þeirra í stað létta 
rennifleka eða hreyfanlegt veggtjöld, sem stuðla að góðri hljóðvist. Hagkvæmni næst einnig með 
samnýtingu vel loftræstra snyrtinga innan hverrar deildar. Verkefnið inniheldur m.a. verkáætlun 
yfir verkið, allar verklýsingar allra verkþátta, tilboðsskrá, útboðsyfirlit og annað það sem ég tel að 
fylgja eigi. Teikningasett inniheldur afstöðumynd, aðaluppdrætti, verkteikningar ásamt viðeigandi 
deilum og sniðteikningum. Ég hef alfarið farið eftir lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku gildi 
1. janúar 2011 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem tók gildi í maí 2016 ásamt síðari 
breytingum og öðrum viðeigandi leiðbeiningum sem finna má á heimasíðu mannvirkjastofnunar. 
Þá var ég meðvitaður um ákvæði ÍST 35:2018 „Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf“ sem 
tók gildi 15.5.2018. Ákvæði staðalsins gilda um alla ráðgjöf vegna mannvirkja. Staðallinn gildir um 
samningssambandið milli verkkaupa og ráðgjafa.  

Verkefni sem þetta krefst mikilla fórna og tekur mikinn tíma frá fólki í fullri vinnu með fjölskyldu. Ég 
tel því tilhlýðilegt að þakka öllum þeim sem hafa sýnt mér skilning og hafa gert þetta nám mitt 
mögulegt. Þar er helst að nefna mína nánustu fjölskyldu og þar fremst í flokki eiginkonu mína 
Sigrúnu Dóru Jónsdóttur sem hefur staðið við hlið mér alla þessa vegferð og hvatt mig áfram þegar 
á móti hefur blásið. Skilningur vinnuveitenda er einnig ómetanlegur og ber að þakka fyrir. 
Ég vil líka þakka samnemendum mínum sem ég hef getað leitað til eftir innblæstri, leiðbeiningum 
og stuðningi. Samstarf með þeim hefur verið lærdómsríkt og gefandi allan tímann. Ég vil líka þakka 
leiðbeinendum mínum fyrir mikið og gott bakland og stuðning og hvatningu. Sumir þeirra hafa 
gengið lengra en ætlast má til og hvatt mig áfram þegar mótlætið virtist ætla að ná yfirhöndinni. 
Fyrir þetta er ég óendanlega þakklátur. 
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0. Útboðsskilmálar 

0.1 Yfirlit 

0.1.1 Almennt útboð 

Framkvæmdasvið Garðabæjar, Kt.: 570169-6109 óskar eftir tilboðum vegna 
byggingaframkvæmda við Holtsveg 20 í Garðabæ. Um er að ræða nýbyggingu leikskóla á tveimur 
hæðum samtals 1.495 m2 að stærð. 
 

0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 

Hér er um almennt útboð að ræða eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30:2012. 
 
Útboðsyfirlit 
Vettvangsskoðun 11.12.2021, kl. 13:00-15:00 Sjá nánar kafla 1.1.4 
Fyrirspurnatíma lýkur 20.12.2021  Sjá nánar kafla 1.2.2 
Svarfrestur rennur út 26.12.2021  Sjá nánar kafla 1.2.2 
Skilatími tilboða 31.12.2021 kl.18:00  Sjá nánar kafla 1.3.2 
Upphaf framkvæmdatíma við töku tilboðs  Sjá nánar kafla 1.1.5 
Lok framkvæmdatíma 15. október 2022  Sjá nánar kafla 1.1.5 
Tilboðstr. skuldbinding er tengd undirritun tilboðs Sjá nánar kafla 1.3.7  
Tafabætur 1% af tilboðsfjárh. ,-/almanaksd.  Sjá nánar kafla 1.4.4 
Verðlagsgrundvöllur, verkið verðbætist ekki  Sjá nánar kafla 1.4.4 
Fylgigögn með tilboði  Sjá nánar kafla 1.3.4 
 

0.1.3 Verkkaupi og umsjónaraðili útboðs 

Verkkaupi: Framkvæmdasvið Garðabær 
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ 
Sími: 525 8500 
Netfang: utbod@gardabaer.is  
 

0.1.4 Kynningarfundur - Vettvangsskoðun 

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

0.1.5 Verksamningur – Verkáætlun 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. Gera skal skriflegan samning um verkið og er 
verksamningsformið að finna með útboðslýsingu þessari. 

mailto:utbod@gardabaer.is
mailto:utbod@gardabaer.is
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Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30:2012. Verktaki skal undirrita tíma- og 
mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. 
Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 
Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, 
er verktaka skylt að grípa til nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram 
ákveðnum tíma. 
Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem geta haft áhrif á lok verksins, skal 
verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og af hverju hún stafar. Til að komast hjá röskun á 
verkáætluninni skal verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við 
verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu gefur hann 
rétt á tímaframlengingu um þá daga sem afhending verkkaupa dróst. 
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt 
er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa 
Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá 
rétti sínum til tafabóta. 
 

0.1.6 Framkvæmdatími 

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

0.1.7 Eftirlit verkkaupa - Byggingarstjóri 

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

0.2 Útboðsgögn – lög – reglugerðir - staðlar 

0.2.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

• Útboðslýsing þessi, dags. í desember 2021. 

• Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

• Fylgiskjöl sem fylgja útboðslýsingu þessari. 

• Fyrirspurnir og svör við þeim. 

• Lög, reglugerðir, staðlar og önnur gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum eða gilda um 

útboðið. Bjóðandi skal sjálfur afla þeirra gagna sem talin eru upp í þessum lið. 

• Bjóðendum er bent á að við byggingu leikskóla er farið fram á sérstakar og mun ítarlegri 

kröfur en við byggingu hefðbundins íbúðar eða verslunar og þjónustuhúsnæðis. 
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0.2.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Ef bjóðandi/þátttakandi hefur spurningar eða athugasemdir skulu þær berast umsjónarmanni 
útboðs í tölvupósti johann17@ru.is. Á meðan útboðsferli stendur er bjóðendum óheimilt að afla 
upplýsinga er varða útboðið við aðila hjá verkkaupa eða stofnun og skulu þess í stað beina 
viðeigandi fyrirspurnum til fulltrúa verkkaupa sem annast milligöngu. Víki bjóðendur frá þessu eiga 
þeir á hættu að tilboði þeirra verði vísað frá. Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari 
skýringum á útboðsgögnum skal hann senda verkkaupa skriflega fyrirspurn eða athugasemd í 
tölvupósti eigi síðar en á þeim degi sem gefinn er upp í útboðsyfirliti. Svör við fyrirspurnum verða 
birt með tölvupósti til væntanlegra bjóðenda 
Öll samskipti við bjóðendur á útboðstíma varðandi þetta útboð eru í höndum verkkaupa. Víki 
bjóðendur frá þessu eiga þeir á hættu að tilboði þeirra verði vísað frá 
 

0.2.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 
Aðalverktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og 
það er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 
Útboðsgögn skv. 1.2.1 sem verktaki fær afhent í útboðsferlinu eru hluti samnings milli verktaka og 
verkkaupa. Sé útboðsgögnum breytt á framkvæmdatíma að ósk verkkaupa eða vegna leiðréttinga 
sem gera þarf á þeim verða þau afhent verktaka en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna. 
Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun 
og rýni breyttra útboðsgagna og nýrra gagna. 
 

0.2.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

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

• Lög um mannvirki nr. 160/2010. 

• Skipulagslög nr. 123/2010. 

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

• Reglugerð um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra nr. 271/2014. 

• Gæðakerfi samkvæmt kröfu mannvirkjastofnunar 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykkt. 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Reglur fjarskiptafyrirtækja varðandi strengi. 

• Samkeppnislög. 

• Rb-leiðbeiningablöð og sérrit. 

• ÍST 30:2012 

mailto:johann17@ru.is
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Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 
Upptalning þessi er einungis leiðbeinandi en ekki tæmandi. 
 

0.2.5 Undirverktakar 

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

0.2.6 Tungumál 

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

0.2.7 Lykilstarfsmenn 

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

0.2.8 Persónuvernd 

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

0.3 Tilboð 

0.3.1 Framsetning tilboðs 

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

0.3.2 Skil tilboða og opnun 

Tilboðum skal skilað rafrænt á netfangið johann17@ru.is. Nöfn þeirra sem sendu inn tilboð og 
tilboðsupphæðir verða tilkynnt á heimasíðu Garðabæjar eftir opnun. 
 

0.3.3 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki þóknun fyrir gerð tilboðs. 
 

0.3.4 Fylgigögn með tilboði 

0.3.4.1 Almennar hæfnikröfur 

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

0.3.4.2 Almennar upplýsingar um fyrirtæki 

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

0.3.4.3 Fjárhagsstaða bjóðanda 

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

• Ársreikningur fyrirtækis skal sýna jákvætt eigið fé síðustu tvö ár. 

• Verktaki skal leggja fram ársreikninga, undirritaða af endurskoðanda, fyrir árin 2019 og 
2020 áður en samningur er undirritaður. 

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

mailto:johann17@ru.is
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• Þrátt fyrir skilyrði um jákvætt eigið fé bjóðanda er verkkaupa heimilt að gera 
undantekningu, enda liggi staðfesting þess í formi árshlutareiknings eða yfirlýsingu löggilds 
endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, að eigið fé þátttakandans 
sé jákvætt. 

0.3.4.4 Gæðastjórnunarkerfi 

Bjóðandi skal vinna eftir vottuðu gæðakerfi skv. lögum um mannvirki nr. 160/2010 . Skila skal inn 
stuttri greinargerð um gæðakerfið sem unnið verður eftir, hvaða aðili er ábyrgur fyrir 
gæðastjórnunarkerfinu og hvernig gæðaeftirliti er háttað. 

0.3.4.5 Sambærileg verkefni verktaka 

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

0.3.4.6 Verkefnisstjóri 

Gerð er krafa um að bjóðandi skipi verkefnisstjóra til að stýra verkframkvæmdinni. Verkefnisstjóri 
skal hafa menntun á háskólastigi á því sviði sem verkefnið tilheyrir. Hann skal hafa reynslu í 
mannvirkjagerð og af verkefnastjórnun, þar af minnst 5 ára samanlagða reynslu á síðustu 15 árum 
af verkefnastjórnun byggingarverkefna. 
Verkefnastjóri verður tengiliður ráðgjafahóps við verkkaupa og skal halda utan um og hafa góða 
yfirsýn yfir verkefnið allan verktímann. 

0.3.5 Útilokunarástæður bjóðanda 

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

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

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

0.3.6.1 Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsblaðs, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 
óútfyllta liði tilboðsblaðs sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. 
gr. 2.4.4 í ÍST 30:2012. Form tilboðsblaðs er með útboðslýsingu þessari. Einingarverð á 
tilboðsblaði skulu vera í heilum íslenskum krónum. 
Í hverjum einstökum lið á tilboðsblaði skal vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 
verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn 
verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleyfa o.s.frv., nema 
annað sé tekið fram. Öll einingarverð á tilboðsblaði skulu vera með virðisaukaskatti. 
Heildartilboðsfjárhæð verður lesin upp á opnunarfundi en einingarverð á tilboðsblaði eru 
trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. Þetta hefur ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja 
fram upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga. 

0.3.6.2 Trúnaðarskylda 

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

0.3.7 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 

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

0.3.8 Opnun tilboða 

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

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

0.3.8.2 Verðtilboð 

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

0.3.8.3 Almennir fyrirvarar 

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

0.3.9 Meðferð og mat á tilboðum 

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

http://www.gardabaer.is/
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0.4 Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur 

0.4.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju sinni: 
Byggingarleyfisgjald. 
Gatnagerðargjald. 
Holræsagjald. 
Heimtaugargjald rafveitu. 
Heimæðargjald hitaveitu. 
Heimæðargjald vatnsveitu. 
Mælingargjald. 
Skipulagsgjald. 
Brunabótamatsgjald. 
Iðgjald af brunatryggingu eignarinnar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30:2012. 
Kostnað við framkvæmdaeftirlit. 
Stjórnunarkostnað verkkaupa. 
Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 

0.4.2 Framlag verkkaupa 

Verkkaupi leggur til aflstreng rafmagns (3x400V) inn á suðurenda lóðar. Tenging fyrir ferskt vatn 
er á sama stað. Verkkaupi ber engan annan kostnað af bráðabirgðaleiðslum vegna vatns, skólps 
og rafmagns. Verkkaupi leggur hvorki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

0.4.3 Breytingar á verkinu – aukaverk – viðbótarverk 

 
Bjóðandi skal í kafla 4.8 í tilboðshefti gefa upplýsingar um einingarverð útseldrar vinnu 
 
Orðskýringar: 
 
Viðbótarverk: er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30:2012. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á 
verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk 
valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, 
t.d. ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til 
kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. Með orðinu 
viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi óskar eftir að framkvæmd 
verði en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma. 
 
Aukaverk: er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30:2012. Aukaverk koma til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu. Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk 
sem framkvæma þarf til þess að hægt sé að ljúka við verksamning en ekki er gert ráð fyrir í 
útboðsgögnum að greitt sé fyrir. 
 
Komi til aukaverka eða viðbótarverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30:2012, 
kafla 3.6. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu, skal nota 
taxta, sem verktaki býður í tilboði sínu sjá kafla 4.8 í tilboðshefti. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar 
og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við hvern 
unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað, svo sem allar samnings- og lögbundnar 
greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra 
handverkfæra o.s.frv. Ekki verða greiddar verðbætur á tímagjald fyrir aukaverk. Þessir liðir verða 
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teknir með í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu 
nema um það verði samið vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 
 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um að 
láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal ekki vera hærra en 15%. Er það álag fyrir efniskaup, 
móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem 
verktaki býður í tilboði sínu. 
 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 
Verkkaupi leggur til eyðublöð fyrir aukaverk og viðbótarverk. 

0.4.4 Frestir - Tafabætur (dagsektir) 

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

0.4.5 Greiðslur og reikningsskil 

Greiðslur eru inntar af hendi til verktaka eftir framvindu verksins með hliðsjón af framlagðri verk- 
og greiðsluáætlun. 
Reikningar skulu lagðir fram mánaðarlega á síðasta degi hvers mánaðar eða fyrsta virkan dag þar 
á eftir. Áður en reikningur er gerður skal verkkaupi senda framvinduskjal sem sýnir sundurliðun 
þeirrar vinnu sem unnin hefur verið á tímabilinu sem innheimt er fyrir. Til samanburðar skal vera 
dálkur sem sýnir áður innheimt og heildarinnheimtu. Haft skal samband við fulltrúa verkkaupa um 
mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. 
Verkkaupi greiðir þó ekki meira en 95% af samningsupphæðinni, meðan á framkvæmdum stendur. 
Þau 5% sem eftir standa verða greidd tveimur mánuðum eftir að lokaúttekt hefur farið fram 
athugasemdalaust. 
Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent tilskilda 
verktryggingu sbr. 1.5.6 

0.4.6 Verðlagsgrundvöllur 

Tilboðsfjárhæð verðbætist ekki 
 

0.5 Ábyrgðir – Tryggingar - Ágreiningsmál 

0.5.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verkkaupi að hafa 
mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 
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Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa og 
kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við vátryggingar vegna áhættu skv. 
ÍST 30:2012 kafla 3.9 aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. 
Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína, og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld, 
sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 
Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim 
tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. 

0.5.2 Starfsréttindi 

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

0.5.3 Starfskjör 

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

Verkkaupi áskilur sér rétt til að gera breytingar samningi á samningstímanum að því marki sem 
heimilt er. Breytingar geta bæði verið skv. samkomulagi við verktaka eða aðra aðila ef um 
vanefndir verktaka er að ræða og nauðsynlegt er að semja við annan aðila um að uppfylla 
samningsskyldur. Sjá einnig kafla um starfskjör, verð og verðbreytingar og framsal á réttindum og 
skyldum. 
Ef lagabreytingar eða tækninýjungar kalla á breytingar á umsaminni vöru, þjónustu eða 
verkframkvæmd, er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samningi. Sama máli gegnir ef 
ófyrirséðir tæknilegir örðugleikar hafa komið upp við starfrækslu eða viðhald. 

0.5.5 Umhverfisvernd og félagsleg réttindi 

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

0.5.6 Verktrygging 

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

0.5.7 Veðsetningar - Eignarréttarfyrirvarar 

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

0.5.8 Misræmi í gögnum 

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

0.5.9 Ágreiningsmál 

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

0.6.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

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

0.6.2 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

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

0.6.3 Umhirða á vinnustað 

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

0.6.4 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingar í þessum útboðsgögnum. 
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við verkkaupa um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja 
fyrir verkkaupa tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar 
við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, 
sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 
sem viðhlítandi teljast að dómi verkkaupa og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og 
leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 
Tryggja skal að aðgengi slökkviliðs sé fullnægjandi að öllum mannvirkjum og nýbyggingu allan 
verktíma verksins 
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 
547/1996) sem tók gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara reglna er sú skylda lögð á 
aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. lið 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins 
og við á hverju sinni. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt 
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samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins 
hverju sinni. 

0.7 Frágangur og gæði verks 

0.7.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 

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

0.7.2 Iðnmeistarar 

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

0.7.3 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 
Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 
þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Verkkaupi getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært. 

0.7.4 Efnisval og vinnuaðferðir 

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

0.7.5 Málsetningar og mælingar 

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

0.7.6 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn og prófanir af efni eins og verkkaupi telur þörf á. Leggja 
skal fram sýnishorn og prófanir það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig skal 
hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 
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0.7.7 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og önnur 
yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá viðkomandi 
byggingarfulltrúa. 

0.7.8 Úttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30:2012. 
 
Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. Þegar það er gert 
eiga verktaki og verkkaupi að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarrar 
úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur 
vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. Við úttekt yfirfara fulltrúar 
verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. Telji verkkaupi að eitthvað sé 
vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu 
(úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf. 
 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, Heilbrigðiseftirlits eða Eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 
boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 
en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Verkinu telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum fullnægt: 
 

• Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn. 

• Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

• Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

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

gefin á hafi verið skilað. 

• Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við 

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

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

1.1 Aðstaða og Jarðvinna 

1.1.1 Aðstaða 

Almennt 

Verktaki tekur við vinnusvæði í því ástandi sem það er við undirritun verksamnings. 
 
Verktaki skal kynna sér ákvæði um meðferð ofanvatns í Urriðaholti og gæta fyllstu varúðar 
gagnvart lífríki umhverfisins við framkvæmdir. Hann skal haga verkum sínum á þann hátt að það 
trufli sem minnst þá starfsemi sem fer fram í nánasta nágrenni framkvæmdarinnar. Öll vinnutæki 
og verkfæri skulu vera þannig gerð að hávaði frá þeim sé í lágmarki. Við verkþætti sem eru 
háværir, s.s. fleygun klappar, brot á steypu o.þ.h. skal haft samráð við verkkaupa, þannig að hægt 
sé að tryggja að slík vinna hafi sem minnst áhrif á umhverfið. Bent er sérstaklega á að unnið er 
inni í grónu íbúðahverfi  og því nauðsynlegt að haga störfum þannig að sem minnst truflun verði 
fyrir nágranna. 
Staðsetning lóðar kemur fram á afstöðumynd. Athafnasvæði verktaka afmarkast á byggingarstað 
í samráði við verkkaupa og samkvæmt skilgreiningu vinnustaðateikningar 2.10-01. Staðsetning 
krana er einungis leiðbeinandi á teikningunni. 
Verktaki skal kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en hann gerir tilboð í verkið. Verktaki skal 
jafnframt kynna sér legu lagna í lóð hjá viðeigandi veitustofnunum áður en gröftur hefst. 
Upplýsingar um legu jarðstrengja og lagna má finna hjá HS Veitum, Veitur ohf., Gagnaveitu 
Reykjavíkur ehf. (GR) og Mílu eftir atvikum. Bjóðandi skal hafa í huga, að núverandi lagnir ef 
einhverjar eru á svæðinu eru á hans ábyrgð á verktímanum. Verktaki skal annast allar mælingar 
sem til þarf til að skila verkinu. Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnustað og gera 
nauðsynlegar öryggisráðstafanir. 
 

1.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

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

1.1.1.2 Verkefnisstjórn 

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

 

1.1.1.3 Girðingar 

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

 

1.1.2 Jarðvinna 
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1.7 Frágangur utanhúss 

1.7.1 Múrhúðun 

Almennt 

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

• Undirmúr (rapp) 1 hl. sement: 1½ hl. sandur. 

• Steypugallar úti: 1 hl. sement: 1½-2 hl. sandur. 

• Á veggi og loft 1 hl. sement, 2½-3 hl. sandur. 
 
Nákvæmniskröfur (vikmörk). 
Gerðar eru eftirfarandi nákvæmniskröfur frá beinum fleti: 

• Úthorn og gluggakantar afréttir, frávik 2 mm/m, hámark 6 mm. 

• Frávik á fleti frá 1,5m réttskeið 3 mm 
 

1.7.1.1 Stoðveggir á lóðamörkum 

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

Almennt 

Veðurkápa byggingarinnar er af nýstárlegri gerð og kallast Pretty 
Plastics (PP). Um er að ræða endurunnið plastefni sem unnið er úr 
úrgangi sem fellur til á byggingarstöðum og er endurformað í skífur 
sem falla að útliti á gömlum steinskífum. Veðurkápan skal standast 
álagskröfur vegna umhverfisþátta sem búist er við að mæði á henni 
vegna veðurfars, s.s. vindálags, regns, snjóálags, salts og sólar. Hún 
skal þannig gerð að bæði innan byggingarinnar og við hana sé tryggð 
fullnægjandi hljóðvist, brunavörn, öryggi, loftgæði og birtuskilyrði auk 
annarra þátta sem taldir eru upp grein 6.3.2 í Byggingarreglugerð. 
 
 
 
Allir útveggir sem verða klæddir PP klæðningu  eru þegar einangraðir með PIR einangrun sem er 
hluti ef Duriosol Pago hleðslusteinakerfinu. Steypta veggi eins og t.d. skjólvegg á suðurgafli og 
háan stoðvegg á vesturhlið skal einangra með 100 mm EPS frauðplast einangrun með rúmþyngd 
24 kg/m³. og Síðan fyllt að með jarðvegi. Stoðveggur á suðurgafli er klæddur PP klæðningu að 
neðanverðu (vestur). Setja skal upp burðarkerfi skv. leiðbeiningum framleiðanda. Mælst er til þess 
að skrúfa flísarnar á viðargrind byggða upp með 22x48mm efni. Byrjða er neðst og lárétt lengja 
kláruð. Næsta lagnalína gengur yfir þá neðri hliðruð til um háfa flís eins og sýnt er á skýringarmynd. 
Hver skífa er síðan skrúfuð í lárett band grindarinnar. Millibil láréttra þverbanda skal vera 15 cm. 
Festa skal ál vinkla á út og innhorn til frágangs. 
 
 

  

Mynd 1-Pretty Plastic skífa 

Mynd 4 - Frágangur á úthorni 

Mynd 2 – Uppsetning mynstur 

Mynd 3 - Byrja skal neðst og vinna sig upp. 
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Neðan við sökkul kemur músanet og flasning sem gengur ofan í jarðveg. Allar PP skífur skulu vera 
heilar með óskemmdum hornum og köntum. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um frágang 
og uppsetningu. Leita skal samþykkis verkkaupa á frágangi undirgrindar og horna áður en klætt 
er yfir. 
 

1.7.2.1 Þakhattur 

Lyftuhatta skal klæða á sama hátt og kemur fram í almennri lýsingu í 1.2.2. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magntölur eru lengdarmetrar (mtr). Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni, festingar, vinnu og undirbúning til 
að skila fullfrágengnum verkþætti þ.m.t. allur frágangur flasningar við inn og úthorn o.fl. 

 

1.7.2.2 Pretty Plastics skífur 

 
Veggklæðning með Pretty Plastics skífum skal uppsett af fagmönnum og allur 
frágangur skal vera  til fyrirmyndar. Skífur skrúfaðar á undirkerfi með ryðfríum 
skrúfum. Vanda skal uppsetningu undirkerfis og skal gæta þess að rétta það 
af í lóð og láréttar línur til að hornafrágangur verði með sómasamlegum hætti. 
skal mynda svartlita skuggafúgu. Við neðri brún til loftunar skal koma fyrir 
álgataplötu/músavörn. 
Efnisþykktir efnis í klæðningu skal vera 22mm x 48mm. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er fermetrar (m2) skv. teikningum arkitekta. Innifalið í verði er allt efni og öll vinna til að fullgera þennan verklið 
þ.m.t. undirgrind úrtök og festingar og allur frágangur við inn- og úthorn, kanta og lokun niðri við sökkul. 

 
 

1.7.2.3 Sólpallur 

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

 

1.7.3 Gluggar, gler og hurðir 

Almennt 

Sjá teikningar: 2.04-01 og 2.04-03 til 2.04-09 
Verktaki skal taka öll glugga- og glermál sjálfur og ber ábyrgð á þeim. Athugið að málsetning 
glugga og hurða er miðuð við ljósmál. Við smíði glugga og hurða þarf að draga frá heildarmál um 
hæfilegt bil til ísetningar. Verktaki skal leggja fram gögn frá óháðum aðila, sem verkkaupi 
viðurkennir, um U-gildi,  veðrunarþol, tæringarvörn, upplitun lakkhúðar áls og timburs, útreikninga, 
brunaflokk og aðra þætti sem verkkaupi kynni að fara fram á sem staðfesta gæði timburglugga, 
álgluggakerfis og glers, sem notað er. 
Allt gler skal vera fyrsta flokks, vottað, minnst 10 ára ábyrgð. Allt einangrunargler skal uppfylla 
ákvæði 13.3 kafla Byggingarreglugerðar 
Allt öryggisgler skal vera skv. Rb-blaði (31).121.2 um val glergerða fyrir skólahúsnæði 
Þegar skilgreindar eru misþykkar rúður í tvöföldu gleri í gluggum skal þykkri rúðan vera að utan 
verðu. Allar samlímdar einangrunarrúður í sama gluggafleti skulu hafa sömu heildarþykkt.  
 
 
Slagregnsprófun ísettra glugga: 
 
Fullfrágengna glugga skal verktaki í samvinnu við verkkaupa yfirfara nákvæmlega á skjalfestan 
hátt. Glerjaðir gluggar skulu standast prófunarálag samkvæmt ÍST EN 1027:2016 eins og kemur 
fram í gr. 8.2.6 í Byggingarreglugerð um slagregnsprófun glugga. sem er að lágmarki 1100 Pa. 
Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum. 
 

1.7.3.1 Útihurðir 

Sjá teikningu 2.04-02 
 
Útihurðir eru ýmist ál hurðir eða hurðir sem tilheyra álgluggakerfi í lit RAL7016. Allar útihurðar 
skulu koma forunnar og fullmálaðar á verkstað. Áður en pöntun er lögð inn fyrir útihurðar skal sýna 
fram á að þær uppfylli allar kröfu eins og styrkleika, þéttingar og festingar. Búnaður sem skal fylgja 
útihurðum eru hurðarhúnar, þriggja punkta læsingar, skrár ASSA krómað, og einnig skal póstlúga 
fylgja útihurð við starfsmannainngang á norðurhlið skv. 6.13 kafla Byggingarreglugerðar. Ísetning 
útihurða skal vanda sérstaklega svo að frágangur standist veðurálag. Útihurðar eru festar í Durisol 
Pago kubbaveggi með Esseve stilli-karmhólk 38 mm og 7,6 x 65 mm steinskrúfu. Millibil milli stilli-
karmhólka skal ekki vera meira en 500 mm. Rifa milli hurðarkarms og Durisol Pago hleðslukubba 
skal þétta vel. Fyrst skal troða þéttipulsu í rifuna að utanverðu og troða svo einangrun (tróði) í 
rifunna að innanverðu, seinni þéttipulsa er síðan sett að innanverðu. Gæta skal þess að 
þéttipulsunni sé troðið nægilega langt inn svo að kíttistaumur nái lámarks þykkt sem er 2/3 af 
breidd rifu. Næst er svæði sem á að kítta grunnað með SIKA grunn eða sambærilegu. Að lokum 
er kíttað með hvítu veðurþolnu þéttikítti SIKAFLEX eða sambærilegt og vanda skal vel við frágang 
á kítti sem skal vera sjáanlegt. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er stykki (stk) hvers fullbúinnar og íkominnar hurðar skv. teikningum, töflum og lýsingum arkitekta. 
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1.7.3.2 Gluggar og gler 

Sjá teikningar 2.04-01 
 
Verktaki tekur að sér að setja upp alla glugga og hurðir hússins á báðum hæðum skv. teikningum 
í teiknisetti, og ganga frá þeim að fullu. 
Við glerjun skal fylgt leiðbeiningum þess glerframleiðanda, sem selur gler til byggingarinnar og 
reglum um ísetningu einangrunarglers samkvæmt Rb 090. 
Verktaki skal gefa minnst 15 ára ábyrgð á fullfrágengnum gluggum. Verktaki skal taka öll glugga- 
og glermál sjálfur og ber ábyrgð á þeim. 
Verktaki skal leggja fram gögn frá óháðum aðila, sem verkkaupi viðurkennir, um U-gildi,  
veðrunarþol, tæringarvörn, upplitun lakkhúðar áls og timburs og statiska útreikninga, brunaflokk 
og aðra þætti sem verkkaupi kynni að fara fram á sem staðfesta gæði timburglugga, 
álgluggakerfisins og glers, sem notað er. 
Verja skal glugga, fög og hurðir vandlega gegn hnjaski meðan á byggingu stendur. 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er stykki (stk) hvers fullbúins glerjaðs og ísetts glugga skv. teikningum, töflum og lýsingum arkitekta. 

 

1.7.4 Þakfrágangur 

Almennt 

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

1.7.4.1 Frágangur viðsnúins CLT þaks 

Sjá deili 2 á teikningu 2.06-01 
 
Um staðla, efnisgæði, nákvæmniskröfur og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um þakpappalögn 
gildir það sem fram kemur í kafla 2.6.6 
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200mm XPS einangrun (100mm+100mm) skal lögð á þakpappa og skal hún skarast í hverju lagi 
þ.e.a.s. að samskeyti skulu ekki vera þau sömu í tveimur aðliggjandi lögum heldur skarast til 
helminga. Ofan á einangrun skal koma samsoðinn drendúkur og að lokum takkadúkur. Síðan skal 
leggja þökur til fergingar. Vanda skal þökulögn þannig að frágangur við portveggi sé sem 
snyrtilegastur 
Túnþökur. 
Gróður og þökulögn skal unnin snyrtilega í samræmi við kröfur verkkaupa. Vanda skal 
hæðarjöfnun undir þökulögn. Þökur sem notaðar eru eiga að vera gæða þökur með litlum sem 
eingum mosa. Eftir að þökulögn er lögð skal áburði dreift yfir grasflöt. Gangið skal frá undirlagi 
(sandi) jöfnu og sléttu. Fylla skal lægðir og dældir eins vel og kostur er.  
Nota skal s.k. Hvítsmáratorf sem er að meginuppistöðu smágerður túnvingull. Grastegundin er 
frekar þurrkþolin og með minni áburðarþörf heldur en önnur grös. Tegundir skulu vera af 
viðurkenndum yrkjum eftir “nytjaplöntur á Íslandi 2006” RALA. 
 
Æskileg tegundablanda er: 
Túnvingull 40% 
Vallarsveifgras 50% 
Hálíngresi 10% ef hægt er. 
 
Panta skal þökur beint á staðinn á þeim degi sem ætlaður er fyrir þökulögnina. Grasþökur eru 
„ferskvara“ sem þolir ekki margra daga geymslu í bing. 
Raka skal léttilega yfir svæðið áður en þökulögnin hefst til þess að þökurnar fái hreinan snertiflöt 
við moldina. Sáldra skal fiskimjöli eða þurrkuðum hænsnaskít yfir sandinn í leiðinni. Slíkt flýtir mikið 
fyrir því að þökurnar rótfestist. Leggið þökurnar langsum, hlið við hlið og enda í enda. Gætið þess 
að þjappa þeim ekki of nærri hverri annarri og einnig er mikilvægt að jaðrar skarist ekki. 
Endasamskeytin eiga að víxlast um hálfa þökulengd í hverri færu líkt og múrsteinar í vegg. Þannig 
er haldið áfram, færu af færu, uns fullþakið er. 
Að lokum eru kantar skornir til og snyrtir með kantskera. Beinar línur skal skera eftir strengdri 
snúru eða löngu borði til að fá sem hreinasta línu.  
Sem lokafrágang skal sáldra ríflegu (u.þ.b. 1 cm) sandlagi yfir alla grasflötina og sópa því rækilega 
ofan í öll samskeyti og misfellur sem kunna að finnast. Vinna skal sandinn niður, hægt og rólega 
fram og aftur með grófum strákústi eða hrífuskalla (snúið tindunum upp) þangað til hann er að 
mestu horfinn niður í grasið. Raka skal síðan rösklega yfir grasflötina með fjaðrandi hrífu t.d. 
laufhrífu. Við þennan lokarakstur ýfist grasið upp og mosi og annað rusl sem alltaf getur leynst í 
þökum, hversu góðar sem þær annars eru, kemur upp á yfirborðið og skal fjarlægt. 
 
Að rakstrinum loknum skal vökva ríflega svo að þökurnar rennblotni. Við það þyngjast þær og falla 
betur að undirlaginu og ræta sig á nokkrum dögum. 
 
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í fermetrum (m2) af tyrfðu fullfrágengnu þaki. Einingaverð skal innifela allan kostnað við efni. Þ.m.t. 
niðurlögn og bræðslu á tjörudúk , einangrun, drendúk, þökur, vinnu, þrif, festingar, verkfæri, flutning, rýrnun, förgun 
umfram efnis, verkpalla, lyftur eða annað það sem nauðsynlegt er til að fullklára verklið eins og fram kemur í lýsingu og 
á teikningum. 

 

1.7.4.2 Þakhattar 

Þakhatta skal smíða skv teikningu deilum 2 og 4 á teikningu 2.06-01.  
 
Innifalið í þessum verklið er allt sem tilheyrir til að þakkantar verði tilbúnir fyrir klæðningu en búið 
verður að bræða tvöfaldan þakdúk ofan á þak og yfir þakkant. Þar sem að PP klæðningaskífur 



   
    
   Tækni- og verkfræðideild 

 

 

31 Lokaverkefni í Byggingafræði 
BF LOK 1010 

koma að þakkanti skal koma fyrir gagnvörðu timbri í AB flokki sem að 18mm mótakrossviður er 
festur á með vatnshalla inn á þakið. 
Skal byggja upp lóðrétta grind úr álburðarkerfi og einangra kanta með XPS einangrun. 
Þá kemur þakdúkur (Roofmate Mink Dúkur) yfir kantinn og út á þakeinangrunina, undir farg þess. 
Einnig skal heillíma þakdúk yfir sniðskorið timbur og niður á klæðningu. Sjá m.a. deiliteiningar nr. 
2 og 6 á teikningum arkitekta nr. 2.06-01. Innifalið í þessum lið eru allir þakkantar þ.m.t. kantar á 
lyftuhúsum.  
 
Magntölur – einingaverð 
Magn er mælt í lengdarmetrum (mtr) af fullfrágengnum þakkanti. Einingaverð skal innifela allan kostnað við efni, vinnu, 
þrif, festingar, verkfæri, flutning, rýrnun, förgun umfram efnis, verkpalla, lyftur eða annað það sem nauðsynlegt er til að 
fullklára verklið eins og fram kemur í lýsingu og á teikningum. 

 

1.10 Tímavinna 

Almennt 

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

1.10.1 Vinnulaun tímavinna 

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

 

1.10.2 Efni 

Allt efni sem verktaki útvegar vegna tímavinnuverka verður greitt fyrir raunverulegt kostnaðarverð 
þess. Auk þess verður greitt 15% verktakaálag fyrir efnisútvegun, flutning á byggingastað, umsjón, 
geymslu o.þ.h. Einungis verður greitt fyrir það efni sem sannarlega er notað til verksins. 
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1.11 Teikningaskrá 
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2. Kostnaðaráætlun 
 
Meðfylgjandi er kostnaðaráætlun vegna byggingar 1.640m2 Leikskóla við Holtsgötu 20 í Urriðaholti 
í Garðabæ ásamt sundurliðun. 
 
Til að geta séð heildarkostnað við verkefnið deili ég kostnaði niður á fermetra hússins til að geta 
séð sundurliðun á hlutfalli hvers kostnaðarliðar af byggingarkostnaði. 
 
  

Byggingakostnaður Upphæð Hlutfall af 
byggingark. 

 Hlutfall  
á hvern m2 

1.1 Aðstaða og Jarðvinna 189.095.878 kr. 16,2%  115.297 kr. 

1.2 Burðarvirki 186.924.457 kr. 16,0%  113.978 kr. 

1.3 Vatnsagnir 91.743.765 kr. 7,8%  55.941 kr. 

1.4 Raflagnir 103.736.158 kr. 8,9%  63.254 kr. 

1.4 Frágangur innanhúss 285.828.479 kr. 24,1%  174.286 kr. 

1.5 Frágangur utanhúss 98.906.050 kr. 8,5%  60.308 kr. 

1.6 Frágangur lóðar 217.129.582 kr. 18,5%  132.396 kr. 

9.9 Annað     

9.9 Annað    

Samtals: 1.170.355.952 kr. 100,0%  713.632 kr. 

 
 
Af þessum töflum má sjá að heildarkostnaður við verkefnið fyrir utan gatnagerðargjöld og 
hönnunarkostnað er. 1.170.355.952 kr. og heildarkostnaður á hvern fermetra: 713.632 kr. 
 
 
Kostnaður vegna hönnunar og teiknivinnu er áætlaður 64.587.792 kr. 
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3. Tilboðsskrá 
Holtsvegur 20 

    

TILBOÐSBLAÐ 

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Holtsveg 20, samkvæmt meðfylgjandi 
tilboðsskrá: 

    

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

    

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  

   FJÁRHÆÐ 

    

2.1 Aðstaða og Jarðvinna  189.095.878 

2.2 Burðarvirki  186.924.457 

2.3 Vatnsagnir  91.743.765 

2.4 Raflagnir  103.736.158 

2.4 Frágangur innanhúss  285.828.479 

2.5 Frágangur utanhúss  98.906.050 

2.6 Frágangur lóðar  217.163.525 

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 1.170.355.952 

    

 Staður og dagsetning: Kópavogi 6. Des.2021 

    

    

 Nafn bjóðanda og kennitala: Sveinatunga 

    

    

 Tengiliður bjóðanda: Jóhann Gunnar 

    

    

 Netfang: johann@sveinatunga.is 

    

    

 Heimilisfang: Menntavegi 1, 101 R 

    

    

 Sími: 894 0606 

    

    

 Undirskrift bjóðanda:   

    

Útboðsnúmer: STHG-007 
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3.1 Aðstaða og jarðvinna 

 

 

Úlfarsbraut 46     

 TILBOÐSSKRÁ     

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA     

2.1.1 Aðstaða     

      

2.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 14.448.559 14.448.559 

2.1.1.2 Verkefnisstjórn 1 heild 13.883.978 13.883.978 

 Kafli 2.1.1. Aðstaða samtals:    28.332.537 

      
2.1.1.3 Ófyrirséð 10% 

   
 125.973.943 

2.1.2 Jarðvinna     

 Kafli 2.1.2 Jarðvinna samtals:    34.789.398 

      

 

KAFLI  2.1 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ:    189.095.878 

3.2 Burðarvirki 

      

 KAFLI  2.2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   186.939.310 

3.3 Lagnir 

      

 KAFLI  2.3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   91.765.967 

3.4 Raforkuvirki 

      

 KAFLI  2.4 - FÆRIST Á TILB.BL.    103.775.610 

3.5 Frágangur innahúss 

      

 KAFLI  2.5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    285.860.498 
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3.6 Frágangur utanhúss 

      

 KAFLI  2.6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    98.914.574 

 

3.7 Frágangur lóðar 

 

 KAFLI  2.7. - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    217.163.525 

 

3.8 Tímavinna 

 Útseld vinna 1 kl.st. 8.300 8.800 

      

 KAFLI  2.8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    8.300 
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4. Varmatap 
Varmataps útreikningar eru gerðir til þess að geta ákvarðað nauðsynleg afköst hitunarkerfa sem 
notuð eru svo og til þess að geta borið saman þær kröfur sem gerðar eru í reglugerð við útreiknað 
heildarleiðnitap byggingarhluta sem er mismunandi eftir því hvert byggingarefnið er. Þetta er gert 
með útreikningi á s.k. U-gildi. 
 
 

4.1 U-Gildi byggingahluta 

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

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

 

Steypt gólfplata 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R 
[m²K/W] 

Innra yfirborð     0,17 

Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 

Einangrun 0,100 0,039 2,56 

  Jarðvegur     1,5 

Alls (ΣR)     4,31 

      [W/m²K] 

U'     0,23 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,24 
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Tafla 02. Slútandi gólfplata -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 
 
 

Slútandi gólfpl.  
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R 
[m²K/W] 

innra yfirborð     0,17 

Steypt gólfplata 0,220 1,95 0,11 

Einangrun 0,200 0,039 5,13 

        

Alls (ΣR)     5,41 

      [W/m²K] 

U'     0,18 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,19 
 
 

 
Tafla 03 Viðsnúið CLT þak  -  Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 

 

Viðsnúið þak 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R 
[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,04 

Hellur 0,050 1,4 0,04 

Sandur 0,030 1,5 0,02 

Jaðrvegsfilt 0,005 0,52 0,01 

Polystyren einangrun 0,25 0,034 7,35 

Asfaltpappi - tvö lög 0,010 0,26 0,04 

clt eining 0,170 0,11 1,55 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     9,14 

      [W/m²K] 

U'     0,11 

ΔUr     0,07 

ΔU (einangrað í tveimur 

lögum)     - 

Kólnunartala U     0,18 

 

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

5.1 Neysluvatn 

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

6. Þakrennur og niðurföll 
 
Skv. 14.6 kafla 9 gr. Byggingarreglugerðar um stærðarákvörðun fráveitulagna segir að við 
ákvörðun á hönnunarforsendum regnvatnslagna skuli miðað við tíu mínútna hámarksúrkomu 
viðkomandi svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands. 
Samkvæmt Veðurstofu Íslands er mesta aftakaúrkoma á höfuðborgarsvæðinu 57 ltr á sek á 
10.000 m2 = 57 l/s/ha (ha=hektari=10.000m2) 
 

Formúla fyrir hlutfallsstuðul í töflu 
𝐿1

𝐿1+𝐿2
 = 0,95 fyrir þak. L1 og L2 standa fyrir lengdir þekju sitthvoru 

megin við niðurfall.  
 

Viðsnúið þak: 
5,9

5,9+0,3
= 0,95 
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7. Umsókn um byggingaleyfi, gátlisti 

7.1 Umsókn um byggingaleyfi 
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7.2 Gátlisti 
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8. Afstöðumynd, mæliblað og hæðarblað 

8.1 Afstöðumynd 
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8.2 Mæliblað 

 

8.3 Hæðarblað 
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9. Verkáætlun 
 

 
 

 
Mynd 5 - Frumrit verkáætlunar er í gögnum 
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10. Deiliskipulagsforsendur í Urriðaholti 
 
Unnin var mikil vinna við að safna saman helstu deiliskipulagsgögnum vegna bygginga í 
Urriðaholti árið 2013 sem kom að góðum notum við hönnun hússins. 
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11. Heimildaskrá 
 
Heimildarskráning unnin með ZOTERO®  Útg. 5.0.96.3 með íslenskri APA 7.0 viðbót. 
 
4.034 Skoðunarlisti - öryggisúttekt 1.4  - 17.05.2019.pdf. (e.d.). 

651-almennt-33.pdf. (e.d.). 

Bls 52 - 4.035 Stoðrit við skoðunarlista - öryggisúttekt.pdf. (e.d.). 

Bls 64- 4.037 Stoðrit við skoðunarlista - lokaúttekt 1.0.pdf. (e.d.). 

Byggingarreglugerð. (e.d.). Sótt 3. desember 2021, af https://www.byggingarreglugerd.is/ 

class-rep-hfa-clt-ceiling-rei60-2603202004-en.pdf. (e.d.). Sótt 4. desember 2021, af 
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