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3. Undirbygging 

31. Hreinsun og jöfnun yfirborðs undirstöðu 

a)  Verkþátturinn innifelur hreinsun og jöfnun yfirborðs 
undirstöðu, eins og mælt er fyrir um. 

f)  Uppgjör miðast við hannað flatarmál yfirborðs undir-
stöðu, sem hreinsað er og jafnað á fullnægjandi hátt 
samkvæmt framanskráðu. 

Mælieining:  m2 

31.1 Hreinsun yfirborðs undirstöðu 

a)  Verkþátturinn innifelur hreinsun yfirborðs undirstöðu, 
eins og mælt er fyrir um. 

f)  Uppgjör miðast við hannað flatarmál yfirborðs undir-
stöðu, sem hreinsað er á fullnægjandi hátt samkvæmt 
framanskráðu. 

Mælieining:  m2 

31.2 Jöfnun yfirborðs undirstöðu 

a)  Verkþátturinn innifelur jöfnun yfirborðs undirstöðu, 
eins og mælt er fyrir um. 

f)  Uppgjör miðast við hannað flatarmál yfirborðs undir-
stöðu, sem sléttað er á fullnægjandi hátt samkvæmt 
framanskráðu. 

Mælieining:  m2 

33. Fyllingar 

a)  Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu, þar með talda stöllun, losun efnis (nema ef um 
berg er að ræða), ofanafýtingu, afstífingu, styrkingu og 
yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og 
flutning efnis úr námum eða skeringum, útlögn, gerð 
fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur 
og frágang yfirborðs undirbyggingar. 

f)  Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.1 Fyllingarefni úr skeringum 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu, þar með talda stöllun, losun efnis (nema ef um 
berg er að ræða), ofanafýtingu, afstífingu, styrkingu og 
yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og 
flutning efnis úr skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, 
þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang 
yfirborðs undirbyggingar. 

f)  Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.11 Akstur úr skeringum í laus jarðlög 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu, þar með talda stöllun, losun efnis (nema ef um 
berg er að ræða), ofanafýtingu, afstífingu, styrkingu og 
yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og 
akstur efnis úr skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, 
þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang 
yfirborðs undirbyggingar 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.111 Undirbúningur undirstöðu 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu vegfyllingar, þar með talda stöllun. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

33.112 Losun fyllingarefnis 

a)  Verkþátturinn innifelur losun fyllingarefnis úr 
skeringum, (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, 
afstífingu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haug-
setningu. 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.113 Ámokstur, akstur, tippur og þjöppun. 

a)  Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, tippun, og 
þjöppun fyllingarefnis úr skeringum, þ.m.t. útlögn, gerð 
fyllingar, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og 
frágang yfirborðs undirbyggingar 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.12 Ýting úr skeringum í laus jarðlög 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu, þar með talda stöllun, losun efnis (nema ef um 
berg er að ræða), ofanafýtingu, afstífingu, styrkingu og 
yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ýtingu efnis úr 
skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og 
vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undir-
byggingar 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 
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33.13 Fyllingarefni flutt með hjólaskóflu 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu, þar með talda stöllun, losun efnis (nema ef um 
berg er að ræða), ofanafýtingu, afstífingu, styrkingu og 
yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, flutning fylling-
arefnis úr skeringum með hjólaskóflu, útlögn, gerð fyll-
ingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og 
frágang yfirborðs undirbyggingar. 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.14 Fyllingarefni úr bergskeringum 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu, þar með talda stöllun, flutning fyllingarefnis úr 
bergskeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og 
vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs 
undirbyggingar 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.2 Fyllingarefni úr námum 

a)  Verkþátturinn innifelur losun efnis (nema ef um berg er 
að ræða), afstífingu, vatnsvarnir, ofanafýtingu, haug-
setningu, ámokstur og flutning efnis úr námu í fyllingu, 
nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, gerð fyllingar, 
þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og 
frágang yfirborðs undirbyggingar. 

f)  Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál 
efnis í vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.21 Fyllingarefni úr námum í laus jarðlög 

a)  Verkþátturinn innifelur losun efnis, afstífingu, vatns-
varnir, ofanafýtingu, haugsetningu, ámokstur og flutning 
efnis úr námu í laus jarðlög í fyllingu, nauðsynlegan 
undirbúning undirstöðu, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun 
og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs 
undirbyggingar. 

f)  Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál 
efnis í vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.211 Undirbúningur undirstöðu 

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning 
undirstöðu vegfyllingar, þar með talda stöllun. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

33.212 Losun og haugsetning fyllingarefna 

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis úr námu í laus jarð-
lög, afstífingu, vatnsvarnir, ofanafýtingu og haugsetningu. 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu 

Mælieining:  m3 

33.213 Ámokstur, akstur,  tippur, þjöppun 

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, tippun, og 
þjöppun   fyllingarefnis úr námum í laus jarðlög, þ.m.t. 
útlögn, gerð fyllingar, þurrkun og vökvun í samræmi við 
kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar 

f)  Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.25 Fylling, ýtt úr hliðarnámum 

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu á fyllingarefni úr hliðar-
námu, þ.m.t. ofanafýtingu, afstífingu, styrkingu og yfir-
byggingu, vatnsvarnir og haugsetningu, útlögn, gerð 
fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við 
kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.26 Fyllingarefni úr námu með hjólaskóflu 

a) Verkþátturinn innifelur flutning á  fyllingarefni úr 
hliðarnámu með hjólaskóflu, þ.m.t. ofanafýtingu, afstíf-
ingu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir og haug-
setningu, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og 
vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs 
undirbyggingar 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í 
vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

33.27 Fyllingarefni úr grjótnámi 

a) Verkþátturinn innifelur  ámokstur og flutning efnis úr 
grjótnám í fyllingu, nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, 
gerð fyllingar, þjöppun, í samræmi við kröfur og frágang 
yfirborðs undirbyggingar. 

f)  Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál 
efnis í vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 
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33.29 Hreinsun ofan af námum 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 
ofanafýtingu og hreinsun ofan af námum, flutning efnis af 
námasvæði og frágang þess efnis á losunarstað. 

f)  Uppgjör miðast við hreinsað flatarmál. 

Mælieining:  m2 

34. Fláafleygar 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis í 
fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.1 Fláafleygar, efni úr skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis úr 
skeringum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.11 Fláafleygar, efni ýtt úr skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ýtingu, jöfnun og þjöppun efnis úr skeringum í 
fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.12 Fláafleygar, efni ekið úr skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ámokstur, akstur, jöfnun og þjöppun efnis úr 
skeringum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.14 Fláafleygar, efni flutt með hjólaskóflu úr 
skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, flutning með hjólaskóflu, jöfnun og þjöppun 
efnis úr skeringum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.16 Fláafleygar úr skurðuppgreftri 

a) Verkþátturinn innifelur uppgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis úr 
skurði í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.2 Fláafleygar, efni úr námum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ámokstur, flutning efnis, jöfnun og þjöppun 
efnis úr námum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.21 Fláafleygar efni ýtt úr hliðarnámum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ýtingu efnis, jöfnun og þjöppun efnis úr 
hliðarnámum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.22 Fláafleygar, efni ekið úr námum 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir, ámokstur, akstur, jöfnun og þjöppun efnis úr 
námum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

34.24 Fláafleygar, efni flutt úr námum með hjóla-
skóflu 

a)  Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, 
vatnsvarnir,flutning efnis með hjólaskóflu, jöfnun og 
þjöppun efnis úr námum í fláafleyga. 

f) Magn til uppgjörs miðast við  hannað frágengið rúmmál 
efnis í fláafleygum. 

Mælieining:  m3 

35. Aðgerðir vegna sigs, farg 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu, sem nauðsynleg er 
við efni sem notað er sem farg á veginn til að flýta sigi 
hans.  Innifalinn er vinna við öflun efnis, aðflutning, 
frágang á vegi, brottflutning efnis og  frágang. 

f)  Magn til uppgjörs er rúmmál frágengins efnis (fargs) 
sem fjarlægt er af veginum. 
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Mælieining:  m3 

35.1 Sigmælingar 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað og alla vinnu við 
mælingar á sigi, þ.m.t. efniskostnaður sigröra og sigplatna 
og kostnaður við frágang og upptekt þeirra. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Mælieining:  HT 

35.11 Mælingar með sigrörum 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
sigmælingar með sigrörum. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda sigröra. 

Mælieining:  stk 

35.111 Niðursetning sigröra 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
niðursetningu sigröra. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda sigröra. 

Mælieining:  stk 

35.12 Mælingar með sigplötum 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við 
sigmælingar með sigplötum. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda sigplatna. 

Mælieining:  stk 

36. Fylling að steinsteyptum mannvirkjum 

a)  Verkþátturinn innifelur öflun fyllingarefnis, ámokstur, 
flutning, lögn, jöfnun, þurrkun, vökvun, þjöppun og allan 
frágang í samræmi við fyrirmæli. 

f)  Magn til uppgjörs skal vera hannað frágengið rúmmál 
efnis, sem ákvarðast af fláalínum þeim, sem sýndar eru á 
uppdráttum, steypuflötum og hugsuðum flötum í 3,0 m 
fjarlægð frá lóðréttum eða lítið hallandi steypuflötum og 
fjarlægðinni milli yfirborðs undirbyggingar og láréttu eða 
nálega láréttu steypuyfirborði, þegar þessi fjarlægð er 
minni en 3,0 m. 

Mælieining:  m3 

38. Efni til annarra nota 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu við efni úr skeringum 
í vegstæðinu, sem notað er á annan hátt en lýst er í 
undangengnum köflum og í kafla 5.  Innifalið er m.a. losun, 
ámokstur, flutningur, lögn efnis og frágangur. 

f)  Magn til uppgjörs er hannað frágengið rúmmál efnis 

Mælieining:  m3 

38.1 Hliðarfyllingar 

a)  Verkþátturinn innifelur losun efnis í skeringu í 
vegstæðinu eða í námu, ámokstur, flutning og frágang í 
hliðarfyllingu samkvæmt fyrirmælum. 

f)  Magn til greiðslu er hannað frágengið rúmmál efnis í 
hliðarfyllingu. 

Mælieining:  m3 

38.2 Hljóðdeyfigarðar 

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis í skeringu í 
vegstæðinu eða í námu, ámokstur, flutning og frágang í 
hljóðdeyfigarða í samræmi við fyrirmæli. 

f)  Magn til uppgjörs er hannað frágengið rúmmál efnis í 
hljóðdeyfigarða. 

Mælieining:  m3 

38.3 Umframefni úr skeringum 

a)  Verkþátturinn innifelur losun efnis í skeringu í vegstæði, 
ámokstur, flutning og frágang á geymslustað í samkvæmt 
fyrirmælum. 

f)  Magn til uppgjörs er frágengið rúmmál efnis á 
geymslustað. 

Mælieining:  m3 

 


