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0 . Undirbúningur og aðstaða 

01. Tæknilegur undirbúningur 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
tæknilegan undirbúning 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.1 Hönnun og kostnaðaráætlanir 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
hönnunar- og kostnaðaráætlanir 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.10 Hönnun og kostnaðaráætlanir 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
hönnunar- og kostnaðaráætlanir 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.19 Viðbót/lækkun kostnaðar vegna álags. 

a)  Verkþátturinn innifelur viðbót eða lækkun kostnaðar 
vegna álags 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.2 Framkvæmdaáætlanir 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
framkvæmdaáætlanir 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.4 Hönnunarmælingar 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
hönnunarmælingar 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.6 Gagnavinnsla, forritun 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað , efni og vinnu við 
gagnavinnslu og forritun 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.7 Jarðvegsathuganir 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
jarðvegsathuganir 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.8 Rannsóknir 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
rannsóknir 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

01.9 Annað 

a)  Verkþátturinn innifelur allt annað sem við kemur tækni-
legum undirbúningi heldur en það sem talið hefur verið upp 
hér að framan 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð 

Mælieining:  HT 

02. Flutningar, aðstaða og rekstur vinnuflokka 

a)  Verkþátturinn innifelur flutninga, uppsetningu, rekstur 
og viðhald nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnu-
búðum. Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, 
mötuneyti, vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé 
hennar krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, 
öll nauðsynleg tæki og  áhöld, öryggisaðstaða  og öryggis-
búnaður, veitutengingar (rafmagn, vatn, skólp, sími) og allt 
annað, sem nauðsynlegt er til starfrækslu vinnustaðar og 
aðstöðu í og við vinnubúðir.  Að verki loknu skal fjarlægja 
skúra, skúraundirstöður, tæki, efnisafganga, rusl og bráða-
birgðamannvirki, sem ekki er getið í öðrum köflum og flutt 
hafa verið eða gerð á vinnustað, í námum og öllum öðrum 
svæðum, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum 
stóð.  Innifalið er einnig gerð og viðhald allra nauðsyn-
legra vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt 
vegakerfi. Einnig flutningur vinnuvéla, tækja og byggingar-
efnis að og frá vinnustað, greiðsla orkukostnaðar, laun 
matreiðslumanns o.þ.h., ferða- og uppihaldskostnaður 
starfsmanna, akstur smábíla, vinnufatnaður, öryggis-
búnaður, rekstur smávéla, umhirða ljósavéla og þrif á 
vinnubúðum og verkfærageymslum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Greidd verður sú upphæð sem gefin er upp í tilboðsskrá. 
Greiðslum verður hagað á eftirfarandi hátt: 

1.  Einn-þriðji þegar vélar og vinnubúðir hafa verið fluttar 
á vinnustað. 
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2.  Einn-þriðji eftir því sem  öðrum flutningum til verksins 
og rekstri samkvæmt þessum verkþætti miðar áfram. 

3. Síðasti þriðjungur verður greiddur þegar öll tæki, vinnu-
búðir og annað sem flutt hefur verið á vinnustað, hefur 
verið fjarlægt og lokahreinsun hefur farið fram.  Allur 
frekari kostnaður við þennan lið skal innifalinn í verði 
annarra liða. 

Mælieining:  HT 

02.1 Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda 

a)  Verkþátturinn innifelur flutninga, uppsetningu, og við-
hald nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. 
Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, 
vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar 
krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, öll 
nauðsynleg tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggis-
búnaður, veitutengingar (rafmagn, vatn, skólp, sími) og allt 
annað, sem nauðsynlegt er til starfrækslu vinnustaðar og 
aðstöðu í og við vinnubúðir.  Að verki loknu skal fjarlægja 
skúra, skúraundirstöður, tæki, efnisafganga, rusl og bráða-
birgðamannvirki, sem ekki er getið í öðrum köflum og flutt 
hafa verið eða gerð á vinnustað, í námum og öllum öðrum 
svæðum, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum 
stóð.  Innifalið er einnig gerð og viðhald allra nauðsyn-
legra vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt 
vegakerfi. Einnig flutningur vinnuvéla og tækja að og frá 
vinnustað. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.10 Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda 

a)  Verkþátturinn innifelur flutninga, uppsetningu, og við-
hald nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. 
Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, 
vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar 
krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, öll 
nauðsynleg tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggis-
búnaður, veitutengingar (rafmagn, vatn, skólp, sími) og allt 
annað, sem nauðsynlegt er til starfrækslu vinnustaðar og 
aðstöðu í og við vinnubúðir.  Að verki loknu skal fjarlægja 
skúra, skúraundirstöður, tæki, efnisafganga, rusl og bráða-
birgðamannvirki, sem ekki er getið í öðrum köflum og flutt 
hafa verið eða gerð á vinnustað, í námum og öllum öðrum 
svæðum, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum 
stóð.  Innifalið er einnig gerð og viðhald allra nauðsyn-
legra vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt 
vegakerfi. Einnig flutningur vinnuvéla og tækja að og frá 
vinnustað. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.11 Flutningur vinnubúða 

a)  Verkþátturinn innifelur flutninga og uppsetningu, 
nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. Er þar 
með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, vinnu-
skúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar krafist), 
áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, öll nauðsynleg 
tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggisbúnaður. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda ferðir. 

Mælieining:  ferðir 

02.12 Lausakeyrsla og flutningur vinnuvéla 

a)  Verkþátturinn innifelur lausakeyrslu og flutning vinnu-
véla og tækja að og frá vinnustað. 

f)  Uppgjör miðast við km. 

Mælieining:  km 

02.13 Flutningur 

a)  Verkþátturinn innifelur lausakeyrslu og flutning 
sprengitækja að og frá vinnustað. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.14 Uppsetning eða niðurtekt tækja 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað og alla vinnu við 
uppsetningu og eða niðurtekt tækja 

f)  Uppgjör miðast við fjölda uppsetning eða niðurtekta. 

Mælieining:  stk 

02.141 Uppsetning eða niðurtekt hörpu 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu 
og eða niðurtekt hörpu. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda uppsetning eða niðurtekta. 

Mælieining:  stk 

02.142 Uppsetning eða niðurtekt malara 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu 
og eða niðurtekt malara. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda uppsetning eða niðurtekta. 

Mælieining:  stk 

02.143 Blöndunarstöð fyrir slitlagsefni 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu 
og eða niðurtekt blöndunarstöðvar fyrir slitlagsefni. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda uppsetninga eða niðurtekta. 
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Mælieining:  stk 

02.15 Vinnuplön og tengingar við vegakerfi 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við gerð 
vinnuplana á vinnustað og tengingu vinnustaðar við vega-
kerfið. 

f)  Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál fyllingar-
efnis. 

Mælieining:  m3 

02.150 Vinnuplön og tengingar  

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við gerð 
vinnuplana á vinnustað og tengingu vinnustaðar við vega-
kerfið. 

f)  Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál fyllingar-
efnis. 

Mælieining:  HT 

02.2 Flutningur byggingarefni 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á byggingarefni.  þ.m.t. lestun, losun og akstur 
flutningstækja. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.20 Flutningur byggingarefni 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á byggingarefni.  þ.m.t. lestun, losun og akstur 
flutningstækja. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.21 Flutningur vegagerðarefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á vegagerðarefni þ.m.t. lestun, losun og akstur 
flutningstækja. 

f)  Uppgjör miðast við flutt tonn. 

Mælieining:  tonn 

02.24 Flutningur ræsaefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á ræsaefni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-
tækja. 

f)  Uppgjör miðast við flutt tonn. 

Mælieining:  tonn 

02.25 Flutningur á lausu efni á lager 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á lausu efni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-
tækja. 

f)  Uppgjör miðast við flutt tonn. 

Mælieining:  tonn 

02.26 Flutningur slitlagsefnis á lager 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á slitlagsefni á lager þ.m.t. lestun, losun og akstur 
flutningstækja. 

f)  Uppgjör miðast við flutt tonn. 

Mælieining:  tonn 

02.27 Ýmiss lagervara 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á lagervöru þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-
tækja. 

f)  Uppgjör miðast við flutt tonn. 

Mælieining:  tonn 

02.28 Flutningur brúaefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
flutning á brúarefni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-
tækja. 

f)  Uppgjör miðast við flutt tonn. 

Mælieining:  tonn 

02.4 Rekstur vinnuflokka 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við 
rekstur vinnustaðar þ.m.t. umhirða, ræsting, matseld, orku- 
fæðis- og ferðakostnaður, akstur smábíla, vinnufatnaður og 
öryggisbúnaður. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.41 Umhirða og ræsting í vinnuflokki 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við 
umhirðu og ræstingu vinnubúða 

f)  Uppgjör miðast við dagafjölda úthalds. 

Mælieining:  dagar 

02.42 Ráðskonustörf 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við matseld 
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f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

02.44 Ferðir til og frá vinnustað 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við ferðir 
til og frá vinnustað. 

f)  Uppgjör miðast við mannkílómetra 

Mælieining:  km 

03. Stjórnun 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
skýrslugerð, bókhald, verkstjórn og umsjón með fram-
kvæmdum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

03.1 Skýrslugerð, bókhald 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við 
skýrslugerð og bókhald. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

03.2 Verkstjórn og umsjón 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við verk-
stjórn og umsjón með framkvæmdum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

03.21 Verkstjórn 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við verk-
stjórn með framkvæmdum.  

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

03.22 Umsjón 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við  um-
sjón með framkvæmdum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

03.220 Umsjón 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við  um-
sjón með framkvæmdum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

04. Mælingar og tæknilegt eftirlit 

a)  Verkþátturinn innifelur allar mælingar og tæknilegt 
eftirlit verks.  Innifalið er m.a. útsetningar, hæðar-
mælingar, mælingar á sléttleika og lagþykktum og eftirlit 
með að kröfum um efni og vinnugæði sé fullnægt. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og 
verður greiðsla innt af hendi eftir því sem verki miðar 
áfram. 

Mælieining:  HT 

04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar 

a)  Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar 
og mælingar á þeim verkhluta sem byggja skal, út frá fast-
merkjum og marghyrningamerkjum. Ennfremur allar 
mælingar, sem nauðsynlegar kunna að vera meðan á verki 
stendur til þess að tryggja að þær kröfur, sem gerðar eru 
um nákvæmni í hæð og sléttleika, lagþykkt og staðsetningu 
séu haldnar.  Í sérverklýsingu/útboðslýsingu eða á 
teikningum eru gefnar allar nauðsynlegar upplýsingar um 
fyrirliggjandi fastmerki og gögn til útsetninga.  Óski verk-
taki eftir öðrum eða fleiri merkjum og mælistöðvum eða 
frekari útreikningum, skal hann sjálfur annast nauðsyn-
legar aðgerðir og bera kostnað af þeim. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT  

04.10 Útsetningar og framkvæmdamælingar 

a)  Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar 
og mælingar á þeim verkhluta sem byggja skal, út frá fast-
merkjum og marghyrningamerkjum. Ennfremur allar 
mælingar, sem nauðsynlegar kunna að vera meðan á verki 
stendur til þess að tryggja að þær kröfur, sem gerðar eru 
um nákvæmni í hæð og sléttleika, lagþykkt og staðsetningu 
séu haldnar.  Í sérverklýsingu/útboðslýsingu eða á 
teikningum eru gefnar allar nauðsynlegar upplýsingar um 
fyrirliggjandi fastmerki og gögn til útsetninga.  Óski verk-
taki eftir öðrum eða fleiri merkjum og mælistöðvum eða 
frekari útreikningum, skal hann sjálfur annast nauðsyn-
legar aðgerðir og bera kostnað af þeim. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT  

04.2 Eftirlitsmælingar (magnmælingar) 

a)  Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar 
og mælingar til ákvörðunar á magni 
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f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

04.20 Eftirlitsmælingar (magnmælingar) 

a)  Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar 
og mælingar til ákvörðunar á magni 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

04.3 Tæknilegt eftirlit 

a)  Verkþátturinn innifelur allt tæknilegt eftirlit þannig að 
tryggt sé að fullnægt sé þeim kröfum sem gerðar eru um 
efni og vinnugæði, t.d. sýnatökur, efnisrannsóknir, umsjón 
og eftirlit með vinnuaðferðum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05. Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis 

a)  Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. 
vinnu við rif og flutning á öllum þeim mannvirkjum, sem 
eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjar-
lægja, svo sem hús, undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, 
lagnir, bundið slitlag, kantsteina, vegrið, girðingar o.s.frv.  
Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.0 Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis 

a)  Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. 
vinnu við rif og flutning á öllum þeim mannvirkjum, sem 
eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjar-
lægja, svo sem hús, undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, 
lagnir, bundið slitlag, kantsteina, vegrið, girðingar o.s.frv.  
Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.1 Hreinsun vegsvæðis 

a)  Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. 
vinnu við rif og flutning á  undirstöðum, stoðmúrum, lögn-
um, bundnu slitlagi, kantsteinum, vegriðum, girðingum 
o.s.frv.  Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi 
öflun allra nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.11 Rif malbiks  og gangstétta 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  malbiki og gangstéttum og frágang efnis á 
losunarstað.  Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi 
öflun allra nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við rifna fermetra. 

Mælieining:  m2

05.15 Rif kantsteins 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  kantsteini fjarlægja og frágang efnis á losunar-
stað.  Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun 
allra nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við rifna lengdarmetra af kantsteini. 

Mælieining:  m 

05.17 Niðurtekt ljósastaura 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við niðurtekt og 
brottflutning á ljósastaurum og frágang efnis á losunarstað.  
Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura samkvæmt 
fyrirmælum. 

Mælieining:  stk 

05.18 Rif  girðinga 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif, brottflutning 
og frágang girðinga sem ákveðið hefur verið að fjarlægja.  
Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.2 Rif og flutningur húsa 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á húsum sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið 
hefur verið að fjarlægja og frágang efnis á losunarstað.  Sé 
ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.3 Rif og flutningur brúa og ræsa 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  brúm og ræsum og frágang efnis á losunarstað.  
Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 
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f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.30 Rif og flutningur brúa og ræsa 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  brúm og ræsum og frágang efnis á losunarstað.  
Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.31 Rif og flutningur brúa 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  brúm og frágang efnis á losunarstað.  Sé ekki 
mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsyn-
legra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.32 Rif og flutningur ræsa 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  ræsum og frágang efnis á losunarstað.  Sé ekki 
mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsyn-
legra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

05.35 Rif og flutningur stoðveggs 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  stoðveggjum og frágang efnis á losunarstað. Sé 
ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra 
nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við rifna fermetra stoðveggjar. 

Mælieining:  m2

05.4 Rif og flutningur vatns og skolplagna 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning á  vatns og skolplögnum og frágang efnis á 
losunarstað.  Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi 
öflun allra nauðsynlegra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við lengd lagnar 

Mælieining:  m 

05.41 Rif  niðurfalla 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brott-
flutning niðurfalla og frágang efnis á losunarstað.  Sé ekki 

mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsyn-
legra leyfa. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda niðurfalla. 

Mælieining:  stk 

05.9 Annað 

a)  Verkþátturinn innifelur annan kostnað sem fellur til við 
undirbúning verks eða vinnustaðar og ekki er hægt að koma 
fyrir undir öðrum liðum. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

 


