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5. Burðalög 

50. Burðalög, yfirlitsáætlun 

51. Yfirborð undirbyggingar 

a)  Yfirborð undirbyggingar á fyllingum og undirstöðu í 
skeringum skal teljast frágengið yfirborð eftir að útgreftri 
og  fyllingu er lokið, þ.e. botn burðarlags.  Verkþátturinn, 
sem aðeins er notaður ef hann er ekki tekinn með í köflum 
2. og 3. þessarar verklýsingar, innifelur alla vinnu og allt 
efni við styrkingu, ef þörf er á, jöfnun, afréttingu, þjöppun 
og frágang yfirborðs undirbyggingar (undirstöðu). 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt yfirborðs 
undirbyggingar (og undirstöðu), sem gengið er frá í 
samræmi við verklýsingu. 

Mælieining:  m2 

51.1 Heflun undirbyggingar 

a) Verkþátturinn innifelur frágang yfirborðs undirbyggingar 
með veghefli og innifelur alla vinnu og allt efni við 
styrkingu, ef þörf er á, jöfnun, afréttingu, þjöppun og 
frágang yfirborðs undirbyggingar (undirstöðu). 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt yfirborðs 
undirbyggingar. 

Mælieining:  m2 

52. Neðra burðarlag 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu, þar með 
talinn þvott, ofanafýtingu, ámokstur, flutning, haugsetningu 
ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem 
þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.1 Neðra burðarlag, efni úr skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur losun og vinnslu efnis úr 
skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting, 
ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, 
þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og 
allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.11 Akstur úr skeringum í laus jarðlög 

a) Verkþátturinn innifelur losun og vinnslu efnis úr 
skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting, 
ámokstur, akstur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, 

þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan 
frágang efnis í neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.111  Neðra burðarlag, efnisverð 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisverð á neðra burðarlagsefni 
úr skeringum. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.112  Losun efnis í neðra burðarlag 

a) Verkþátturinn innifelur losun og vinnslu efnis úr 
skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og 
haugsetning ef þörf er á. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.113  Ámokstur, akstur, tippun, þjöppun efnis úr 
skeringum í neðra burðarlag 

a) Verkþátturinn innifelur, ámokstur, akstur, útlögn, 
þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og 
allan frágang efnis úr skeringum í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.12 Neðra burðarlag, efni ýtt úr skeringum í laus 
jarðlög 

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu efnis úr skeringum í 
neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning 
ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem 
þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.121  Neðra burðarlag, ýting, laust efni 

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu á lausu efni úr skeringum 
í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og 
haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun 
eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra 
burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 
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Mælieining:  m3 

52.122  Neðra burðarlag, ýting, meðalfast efni 

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu á meðalföstu efni úr 
skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og 
haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun 
eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra 
burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.123  Neðra burðarlag, ýting, fast efni

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu á föstu efni úr skeringum 
í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og 
haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun 
eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra 
burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.13  Neðra burðarlag, efni úr skeringum, flutt 
með hjólaskóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur flutning á efni úr skeringum í 
neðra burðarlag með hjólaskóflu, þar með talin, ofanafýting 
og haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, 
vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang 
efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.14  Neðra burðarlag, efni úr bergskeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur flutning efnis úr bergskeringum 
í neðra burðarlag, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf 
er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er 
á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.141  Neðra burðarlag, efni ýtt úr bergskeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu efnis úr bergskeringum í 
neðra burðarlag, þar með talin, útlögn, þjöppun, þurrkun, 
vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang 
efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.142  Neðra burðarlag, efni ekið úr bergskeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur akstur efnis úr bergskeringum í 
neðra burðarlag, þar með talinn, ámokstur útlögn, þjöppun, 
þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan 
frágang efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.143  Neðra burðarlag, efni úr bergskeringum, flutt 
með hjólaskóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur flutning efnis með hjólaskóflu úr 
bergskeringum í neðra burðarlag, þar með talin, útlögn, 
þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og 
allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.2 Neðra burðarlag, efni úr námum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, 
þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, ámokstur, 
flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, 
þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan 
frágang efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.21  Neðra burðarlag, akstur efnis úr námu í 
lausum jarðlögum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, 
þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, haugsetningu ef 
þörf er á, ámokstur, akstur, útlögn, þjöppun, þurrkun, 
vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang 
efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.211  Neðra burðarlag, efnisverð 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisverð á neðra burðarlagsefni 
úr námum. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 
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52.212  Neðra burðarlag, losun efnis í námu 

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis úr námu í neðra 
burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf 
er á. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.213  Neðra burðarlag, efni úr námu, ámokstur, 
akstur, tippun, þjöppun 

a)  Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, útlögn, 
þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og 
allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.25  Neðra burðarlag, efni ýtt úr námu í lausum 
jarðlögum 

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu neðra burðarlagsefnis úr 
námu í lausum jarðlögum þar með talda  ofanafýtingu, 
losun, haugsetningu, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því 
sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra 
burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.26  Neðra burðarlag, efni úr námu, flutt með 
hjólaskóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur flutning neðra burðarlagsefnis úr 
námu í lausum jarðlögum með hjólaskóflu þar með talda  
ofanafýtingu, losun, haugsetningu, þjöppun, þurrkun, 
vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang 
efnis í neðra burðarlag. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.27 Neðra burðarlag, efni úr grjótnámi 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr 
grjótnámi, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ámokstur, 
flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun 
og allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.271  Neðra burðarlag, efni ýtt úr grjótnámi 

a)  Verkþátturinn innifelur ýtingu úr grjótnámi, þar með 
talið, ofanafýtingu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, 
þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.272 Neðra burðarlag, efni úr grjótnámi, flutt með 
hjólaskóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur flutning með hjólaskóflu úr 
grjótnámi, þar með talið, ofanafýtingu, haugsetningu ef 
þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í 
neðra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.273 Neðra burðarlag, efni ekið úr grjótnámi 

a)  Verkþátturinn innifelur akstur úr grjótnámi, þar með 
talið, ofanafýtingu, haugsetningu ef þörf er á, ámokstur, 
útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í neðra 
burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra 
burðarlag. 

Mælieining:  m3 

52.6 Frágangur yfirborðs neðra burðarlags 

a)  Verkþátturinn innifelur jöfnun, afréttingu, þjöppun og 
frágang yfirborðs neðra burðarlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt yfirborðs 
neðra burðarlags. 

Mælieining:  m2 

53. Efra burðarlag 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu þar með 
talinn þvott, ofanafýtingu,  ámokstur, flutning, 
haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun og 
vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis 
í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag 

Mælieining:  m3 

53.1 Efra burðarlag, efni úr skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum, þar 
með talið, losun, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf 
er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er 
á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 
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f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.11 Akstur úr skeringum í laus jarðlög 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum í laus 
jarðlög, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ámokstur, 
akstur, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun 
og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.111  Efra burðarlag, efnisverð 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisverð á efra burðarlagsefni 
úr námum. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.112  Losun efra burðarlagsefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur losun efra burðarlagsefnis úr 
skeringum. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.113  Efra burðarlag, efni úr skeringum, ámokstur, 
akstur, tippun, þjöppun. 

a)  Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, tippun og 
þjöppun efra burðarlagsefnis úr skeringum. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.12  Efra burðarlag, efni ýtt úr skeringum í laus 
jarðlög 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum í laus 
jarðlög, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ýting, 
haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan 
frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.13  Efra burðarlag, efni úr skeringum, flutt með 
hjólaskóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum í laus 
jarðlög, þar með talið, ofanafýtingu, losun, flutningur með 
hjólaskóflu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, 
jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.14 Efra burðarlag, efni úr bergskeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr 
bergsskeringum,þar með talið, ofanafýtingu, losun, 
ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, 
þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.141  Efra burðarlag, efni ýtt úr bergskeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr 
bergsskeringum,þar með talið, ofanafýtingu, losun, ýtingu, 
haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan 
frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.142  Efra burðarlag, efni ekið úr bergskeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr 
bergsskeringum,þar með talið, ofanafýtingu, losun, 
ámokstur, akstur, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, 
þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.143  Efra burðarlag, efni úr bergskeringum, flutt 
með hjólaskóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr 
bergsskeringum,þar með talið, ofanafýtingu, losun, flutning 
með hjólaskóflu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, 
þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.2 Efra burðarlag, efni úr námum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, 
þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, ámokstur, 
flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, 
þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan 
frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.21 Efra burðarlag, akstur efnis úr námu í lausum 
jarðlögum 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, 
þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, ámokstur, akstur, 
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haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, 
vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang 
efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.211  Efra burðarlag, efnisverð 

a)  Verkþátturinn innifelur verð á efra burðarlagsefni úr 
námum. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.212  Efra burðarlag, losun efnis í námu 

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis úr námu í efra 
burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf 
er á. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.213  Efra burðarlag, efni úr námu, ámokstur, 
akstur, tippun, þjöppun 

a) Verkþátturinn innifelur, ámokstur, akstur, útlögn, 
þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og 
allan frágang efnis úr námu í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.3 Púkk 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun á púkki þar með 
talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, 
þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun 
og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.31 Ófyllt púkk 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun á ófylltu púkki þar 
með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, 
útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, 
jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.32 Sandfyllt púkk 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun á sandfylltu púkki þar 
með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, 

útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, 
jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m3 

53.33 Bikfyllt púkk 

a)  Verkþátturinn innifelur efnisöflun á bikfylltu púkki þar 
með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, 
útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, 
jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag. 

Mælieining:  m2 

53.4 Bikbundin burðarlög 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við 
flutning burðarlagsefnis úr sílói eða ámokstur og flutning 
af geymslustað, útsetningu fyrir burðarlag, útlögn 
burðarlags, þjöppun burðarlags, límingu og söndun á 
nýlögðu burðarlagi. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt.  

Mælieining:  m2 

53.41 Froðumalbik 

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við 
flutning froðumalbiks úr sílói eða ámokstur og flutning af 
geymslustað, útsetningu fyrir froðumalbik, útlögn 
froðumalbiks, þjöppun froðumalbiks, límingu og söndun á 
nýlögðu froðumalbiki. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt 
froðumalbiks. 

Mælieining:  m2 

53.42 Þeytumalbik 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við 
flutning þeytumalbiks úr sílói eða ámokstur og flutning af 
geymslustað, útsetningu fyrir þeytumalbik, útlögn 
þeytumalbiks, þjöppun þeytumalbiks, límingu og söndun á 
nýlögðu þeytumalbiki. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt 
froðumalbiks. 

Mælieining:  m2 

53.43 Biksmygið púkk 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við 
flutning púkks og fleygunarefnis úr sílói eða ámokstur og 
flutning af geymslustað, útsetningu fyrir púkk, útlögn púkks, 
flutning á biki frá afhendingarstað að útlagnarstað, 
þjöppun púkks, dreifingu biks og dreifingu fleygunarefnis. 
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f)  Uppgjör miðast við hannaðan flöt fullfrágengins púkks. 

Mælieining:  m2 

53.44 Bikfestun með fræsingu og froðubiki 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni, alla vinnu og allan 
kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í 
efra burðarlag, milliþjöppun, bikfræsingu, fínjöfnun, 
lokaþjöppun, flutning á biki frá afhendingarstað að 
fræsunarstað og söndun á nýlögðu froðumalbiki. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt. 

Mælieining:  m2 

53.441  Festun með biki, án bindiefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni nema bindiefni, alla 
vinnu og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur 
viðbótarefnis í efra burðarlag, milliþjöppun, bikfræsingu, 
fínjöfnun, lokaþjöppun, flutning á biki frá afhendingarstað 
að fræsunarstað og söndun á nýlögðu malbiki. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt. 

Mælieining:  m2 

53.442  Festun með biki, án efnis 

a)  Verkþátturinn innifelur, alla vinnu og allan kostnað við 
þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í efra burðar-
lag, milliþjöppun, bikfræsingu, fínjöfnun, lokaþjöppun, 
flutning á biki frá afhendingarstað að fræsunarstað og 
söndun á nýlögðu malbiki. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt. 

Mælieining:  m2 

53.443  Festun með biki, án efnis og flutninga 

a)  Verkþátturinn innifelur, alla vinnu nema flutninga efnis 
og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, milliþjöppun, 
bikfræsingu, fínjöfnun, lokaþjöppun og söndun á nýlögðu 
malbiki. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt. 

Mælieining:  m2 

53.481  Festun, steinefni 

a)  Verkþátturinn innifelur  alla vinnu og allan kostnað við 
viðbótar steinefni í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við flutt magn steinefnis . 

Mælieining:  m3 

53.482  Festun, bindi- og viðloðunarefni   

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað við bindiefni. 

f)  Uppgjör miðast við flutt magn bindiefnis . 

Mælieining:  tonn 

53.485  Festun, flutningur steinefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur, alla vinnu og allan kostnað við, 
flutning og frágang vibótarsteinefnis í efra burðarlag. 

f)  Uppgjör miðast við flutt magn. 

Mælieining:  m3 

53.486  Festun, flutningur bindiefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur, alla vinnu og allan kostnað við, 
flutning á biki frá afhendingarstað að fræsunarstað. 

f)  Uppgjör miðast við flutt magn. 

Mælieining:  tonn 

53.5 Sementsbundin burðarlög 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 
flutning burðarlagsefnis úr sílói eða ámokstur og flutning af 
geymslustað, útsetningu fyrir burðarlag, útlögn burðarlags, 
þjöppun burðarlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt.  

Mælieining:  m2 

53.8 Þurrfræsing 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni, alla vinnu og allan 
kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í 
efra burðarlag, þjöppun og frágang yfirborðs í samræmi við 
fyrirmæli. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt. 

Mælieining:  m2 

54. Frágangur yfirborðs burðarlags undir slitla 

a)  Verkþáttur þessi er notaður ef frágangur yfirborðs efra 
burðarlags er ekki innifalinn í öðrum verkþáttum sem lýst 
er í þessum kafla.  Innifalin er jöfnun, þjöppun og annar 
frágangur yfirborðs efra burðarlags innan þeirra 
nákvæmnismarka sem krafist er. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra 
burðarlags.  Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir 
slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef 
um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum. 

Mælieining:  m2 

54.1 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkar A,B 

a)  Verkþátturinn innifelur jöfnun, þjöppun og annan 
frágang yfirborðs efra burðarlags vega í vegflokkum A og 
B, innan þeirra nákvæmnismarka sem krafist er. 
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f)  Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra 
burðarlags.  Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir 
slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef 
um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum. 

Mælieining:  m2 

54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 

a)  Verkþátturinn innifelur jöfnun, þjöppun og annan 
frágang yfirborðs efra burðarlags vega í vegflokki C, innan 
þeirra nákvæmnismarka sem krafist er. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra 
burðarlags.  Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir 
slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef 
um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum. 

Mælieining:  m2 

54.3 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur D 

a)  Verkþátturinn innifelur jöfnun, þjöppun og annan 
frágang yfirborðs efra burðarlags vega í vegflokki D, innan 
þeirra nákvæmnismarka sem krafist er. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra 
burðarlags.  Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir 
slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef 
um klæðingu er að ræða, eftir nánari  fyrirmælum. 

Mælieining:  m2


