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0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.  

ÚTBOÐSYFIRLIT 

Kynningarfundur Ekki haldinn.  Sjá nánar gr. 0.1.5 

Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaksdögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2 

Svarfrestur rennur út 4 almanaksdögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2 

Opnunartími tilboða 15. febrúar 2022, kl. 12:00  Sjá nánar gr. 0.4.5 

Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7 

Lok framkvæmdatíma 1. október 2022 Sjá nánar gr. 0.1.7 

Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar gr. 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda    

Tafabætur 100.000 kr/dag Sjá nánar gr. 0.5.4 

Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6 

Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1 

 

Fylgigögn með tilboði:   Sjá nánar gr. 0.4.2 

1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

3. Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

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

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna. 

5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda. 

 

Opnunarstaður tilboða  Hnit verkfræðistofa hf  

  Háaleitisbraut 58-60, 3h. 108 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem varða verkefnið. Lögð er rík 

áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur 

tilboðum þeirra verið vísað frá. Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við 

ákvæði upplýsingalaga. 
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3.2.4 TENGINGAR VIÐ NÚVERANDI FRÁVEITUKERFI 

Verktaki skal tengja við núverandi  fráveitukerfi í samræmi við teikningar verksins. 

Um er að ræða tvær tengingar á skólplögnum við núverandi fráveitukerfi og eina tengingu á bakrás 

hitakerfis við regnvatnskerfi.  Tengingar við núverandi skólpkerfi eru báðar norðan 

Garðahraunsvegar.  Annarsvegar tengist ný lögn á núverandi lagnakerfi í brunni í Hraunprýði og 

hinsvegar tengist ný lögn í brunni  austan Gálgahraunsvegar. Tenging við núverandi regnvatnskerfi 

er í Skógarprýði við Garðahraunsveg 

Í tengingu 1 tengist ný 250 mm skólplögn inn í brunn í Hraunprýði.  Grafa þarf upp núverandi 

brunn og endurnýja brunnbotn með stút að fyrirhugaðri tengingu frá Garðahrauni-suður. Þegar 

nýjum brunnbotni hefur verið komið fyrir skal hlað upp brunn með brunnaefni sem tekið var upp.  

Brunnlok skal stillt sem næst af í hæð með upphækkunarhringjum. 

Í tengingu 2 tengist ný 250 mm skólplögn inn í brunn austan Gálghahraunsvegar.  Grafa þarf upp 

núverandi brunn og endurnýja brunnbotn með stút að fyrirhugaðri tengingu frá Garðahrauni-suður. 

Þegar nýjum brunnbotni hefur verið komið fyrir skal hlað upp brunn með brunnaefni sem tekið var 

upp.  Brunnlok skal stillt sem næst af í hæð með upphækkunarhringjum. 

Í tengingu 3 tengist ný 63mm Pex lögn frá tengiskáp Veitna í brunn FB2630 – Grafa þarf í kringum 

núverandi brunn og bora lögn inn á. Pex lögn skal vera a.m.k. 55cm undir frágengu yfirborði. 

Frágangur í brunnhlið skal vera þéttur og skal láta Pex lögn ganga inn í brunn. 

Leita skal samþykkis umsjónarmanns verkkaupa  á öllum tengingum við núverandi fráveitukerfi og 

útfærslu á þeim.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er eitt heildarverð fyrir hverja tengingu.  Innifalið er efni og vinna við upprif á núverandi 

brunni, að leggja til og koma fyrir nýjum brunnbotni, hlaða brunn upp aftur með upprifnu efni og 

stilla af í hæð.  Innifalið er einnig  dælingar og/eða aðrar ráðstafanir meðan unnið er að 

tengingunni.  
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3.4.1 EINANGRUÐ STÁLRÖR 

Almennt 

Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum  upp á rörenda, sýður 

saman, setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á teikningum. Séu 

opnir hólkar notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm  er frágangur þeirra gerður eftirá.  Verktaki skal 

tryggja að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað 

við að frá enda stálrörs að plastkápunni séu um 200 mm. 

Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar þeim er lokað. 

Rör skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt.  Sé hreinsun röra áfátt skal verktaki hreinsa út 

úr rörum á sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir þegar ekki er unnið að 

samsetningu.  

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir. 

Verkkaupi eða annar verktaki á hans vegum mun annast samsetningu og suðu á 

samsetningarhólkum á samskeytum hitaveituröra svo og Polyurethane (PUR) eða Polyisocyanurate 

(PIR) frauðun í samsetningarhólka á samskeytum. Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja 

daga fyrirvara hvenær samskeyti eru tilbúin til lokunar. 

Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR og varðir 

með plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og 

merja ekki fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra. Hafi verktaki ekki 

reynslu í flutningi á hitaveiturörum skal leita ráðgjafar umsjónarmanns verkkaupa. Nánari lýsing á 

meðferð lagnaefnis er í LAL-112. Allar skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð  verktaka á meðan verk 

er unnið.  

Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal í veg 

fyrir að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara með það eins og um samskeyti 

sé að ræða og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá 

umsjónarmanni verkkaupa. Öll vinna og efni í slíkar viðgerðir er á kostnað verktaka. 

Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

• Hæðarkóti á röri má víkja mest +/- 50 mm frá uppgefinni hæð. 

• Suðubrot milli tveggja röra skal mest vera 2°.   

Leggja skal lagnir eftir teiknaðri miðlínu og uppgefnum hnitum, þannig að frávik verði aldrei meira 

en +/- 50 mm. 

Verktaki skal leggja stállagnir í sveig þar sem hægt er þó það sé ekki endilega sýnt á teikningum til 

að forðast hvöss horn (3° - 14°). Sveigur skal vera vera samkvæmt framleiðanda en almennt er 

lágmarks radíus sveigjunnar gefinn með R_min = 500 * D_ytra, þar sem R_min er lágmarks radíus 

í metrum og D_ytra þvermál stál rörsins í metrum 

Röraefni 

Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör (P235 GH eða sambærilegt) í plastkápu 

einangruð  með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör eru framleidd 

samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og vinnubrögð;  

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur 

EN 448 Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir 

EN 488 Einangraðir lokar 

EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 
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EN 15698-1 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 

water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, 

polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

EN 15698-2 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 

water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 

polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál.  

Suðuefni 

Nota skal viðurkenndan suðuvír við rörasuðu og skal hann vera samkvæmt sömu stöðlum og 

röraefnið. Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa.  

Verktaki skal geyma rafsuðuþráð í hitaofni fyrir notkun (hámark tvær klukkustundir við 350-

400°C) og í hitaboxi  (við 50-80°C) á vinnustað. Rafsuðuþráð skal ætíð geyma á heitum og þurrum 

stað til að forðast að raki komist að honum. 

Rörasuða 

Enda á rörum, sem eru DN125 eða stærri, skal fasa um 30°, þannig að suðan verði 60° V-suða. 

Suðugapið skal vera á bilinu 2,5 - 3,5 mm. Ekki má skera úr röri og sjóða innan frá nema með leyfi 

umsjónarmanns verkkaupa. Gæta skal hagkvæmni í efnismeðferð og nota skal afskorna búta eins 

og hægt er. 

Ekki er heimilt að sjóða við veðurskilyrði sem rýra gæði suðunnar. Ekki er heimilt að rafsjóða við 

lægri hitastig en 3°C nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir.  

Merkja skal hverja suðu þannig að greinilega sjáist hver soðið hefur þegar fleiri en einn suðumenn 

eru á vegum verktaka í verki. 

Verktaki skal gera umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og 

þeim ráðstöfunum sem gera þarf vegna þeirra áður en tenging er fyrirhuguð. Fyrirvari þarf að vera 

að lágmarki fjórir virkir dagar ef skerðing verður í íbúðahverfi og að lágmarki sjö virkir dagar ef 

rekstraraðilar verða fyrir skerðingu. Við tengingar á virkum hitaveitulögnum skal gera ráð fyrir að 

það geti tekið tíma að tæma lagnir og að lokar á lögnum séu ekki alveg þéttir. 

Verktaki skal slípa, hreinsa og fasa enda fyrir raf- og logsuðu. Almenn gæði varðandi framkvæmd 

suðu skulu miðast við staðalinn ISO 15609.  

Suðuprófun 

Umsjónarmaður verkkaupa mun í samráði við fageftirlitsmann Veitna sjá til þess að prófa suður 

með hljóðbylgju eða röntgentækjum ásamt lekaprófun eftir því sem við á. Krafist er að suður 

uppfylli að lágmarki flokk C samkvæmt ÍST EN ISO 5817.  

Verktaki skal leggja umsjónarmanni verkkaupa til aðstoð við prófanir eftir þörfum. 

Ef suða er ekki viðurkennd skal verktaki skera hana upp og sjóða á ný eða gera við hana á annan 

hátt samkvæmt fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa. 

Ef tvær  eða fleiri suður standast ekki frumskoðun þá mun verkkaupi að lágmarki láta prófa þrjár 

suður fyrir hverja sem ekki stenst skoðun auk viðgerðanna á kostnað verktaka.  

Verktaki- greiðir allan kostnað við endurprófun á suðum sem standast ekki gæðakröfur. 

Lekaprófun með lofti 

Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlitsmann Veitna til að taka út lekaprófanir. Lekaprófun 

og allar ráðstafanir vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skal innifalið í einingaverði. 

Lekaprófa skal lagnir eftir að suður hafa verið skoðaðar. Þær skal lekaprófa með lofti sem dælt er 

inn í pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum skal vera 0,5 kg/cm2 (bar) yfirþrýstingur meðan 

prófun fer fram.  
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Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega þrýstimæla og 

öryggisbúnað vegna prófunarinnar. Gæta skal að því að tengið sé óskemmt og fullhert áður en lofti 

er hleypt á. Við klemmutengið er þrýstiloft tengt með kúluloka, öryggisloka og þrýstimæli. 

Öryggisloki skal vera 2,5 bar (rauð hetta) og í stærð 15 mm (1/2“).  Þrýstimælir skal sýna þrýsting 

upp í 4 bar.  

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist fageftirlitsmanns Veitna bera sápuvatn á 

suðurnar. Samskeyti eru óþétt ef þrýstingur fellur og/eða loftbólur myndast í sápuvatni.   

Tímasetning og áfangaskipting lekaprófunar skal vera ákveðin í samráði við umsjónarmann 

verkkaupa og fageftirlitsmann Veitna. 

Einangrun og samskeyti: 

Rör eru afhent einangruð með PUR-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt þéttihólkum og 

krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólkum úr plasti og krumpúffum 

upp á rörenda. Í þvermálum yfir 400 mm er hólkur settur á samskeyti eftir samsuðu,  þá er þess 

sérstaklega getið í útboðsgögnum. 

Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum á hlífðarkápu. 

Annars skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m lengd við samskeyti sé frítt 

pláss umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum rörin þar sem ganga þarf frá samskeytum 

á hlífðarkápu.  

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin samskeyti því 

aldrei liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga. 

Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu farið fram.  

Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.  Verktaki skal 

þvo kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu af yfirborði.  Óheimilt er 

að nota míneralska terpentínu (white-spririt). Áður en krumpun fer fram skal matta kápuenda með 

smergelborða og forhita kápuenda þar til hann er 60°C og verður mattur (eins og silki).  Gæta skal 

þess að pússa ekki með smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar.  Við krumpun skal byrja 

sem næst miðjum þéttihólknum og krumpa út til endanna. Mikilvægt er að fyllsta hreinlætis sé gætt 

þegar unnið er við samsetningar.  Í vindi eða rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið 

er við samsetninguna. 

Eftir að lekaprófun/þrýstiprófun á suðum er lokið mun verktaki á vegum Veitna  ganga frá 

samskeytum á hlífðarkápu. 

Útskolun lagna 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 

hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum 

og renni í lögnina að nýju eftir útskolun. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra lagnar og skipt niður eftir stærð lagna. 

Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og krumpmúffum á 

samskeytum eftir því sem við á, að skera rörenda saman, að forvinna einangruð rör til vegþverana 

og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra, útskolun og allt annað sem þarf til að 

fullgera verkið. 

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja suðu/samsetningu. Innifalið í einingaverði er m.a. 

suðuvír, suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar suður. 
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3.4.2 EINANGRUÐ PEX RÖR 

3.4.2.1 Almennt 

Verktaki skal leggja lagnir úr PUR-foreinangruðum PEX-rörum í heildreginni PE-kápu samkvæmt 

teikningum. PEX-rör eru sett saman með sérgerðum pressutengjum. Verktaki skal ganga frá öllum 

samsetningum. Greinistykki og inntakshné eru PUR-foreinangruð stálstykki í PE-kápu. Á alla enda 

greinistykkja skal sjóða stál/PEX-tengi (suðutengi). Spindillokar eru PUR-einangraðir í PE-kápu og 

á enda þeirra skal sjóða stál/PEX-tengi. 

Starfsfólk verktaka skal hafa reynslu af að vinna við samsetningar á hitaveiturörum og hafa sótt 

námskeið í því sambandi, sem haldin hafa verið á vegum Samorku eða sambærileg námskeið sem 

umsjónarmaður verkaupi samþykkir og fengið leiðbeiningar frá söluaðila samsetninganna. 

PEX-búnaður 

PEX-tengi, PEX-suðutengi, PEX-nipplar o.fl. eru pressutengi til samsetningar á PEX-rörum.  

Sérstök pressutæki þarf til þessarar tengivinnu. Þau skulu viðurkennd af framleiðanda þess PEX-

lagnaefnis sem unnið er með.  PEX-tengi í nafnmálum 22 mm - 40 mm eru pressuð með 

handpressu, en PEX-tengi í nafnmálum 50 mm - 75 mm eru pressuð saman með vökvapressu. 

Verktaki skal útvega sér þann búnað sem þarf til PEX-samsetninga. Unnt er að kaupa eða leigja 

slíkan búnað hjá söluaðilum. 

3.4.2.2 Lagnavinna  

Við útlagningu PEX-röra skal nota rúlluvagn. Ekki má draga PEX-rör eftir yfirborði.  Öllum 

endum PEX-röra skal loka með þar til gerðum plastlokum til varnar því að sandur, grús og önnur 

óhreinindi komist inn í rörin. Lokun skal fara fram strax og rör hefur verið tekið í sundur. Á þetta 

við hvort heldur sem rörið er á geymslusvæði, útlagt á skurðbakka eða eftir niðurlagningu í skurð. 

Vanti plastlok skal lokunin fara fram með plastbandi (tape).   

Eftir að PEX-rör hafa verið pressuð saman með PEX-tengjum skal verktaki lekaprófa 

samsetningarnar.  Lekaprófun skal gera með lofti undir 0,5 kg/cm2 yfirþrýstingi og með sápulegi 

og skal umsjónarmaður verkkaupa vera viðstaddur lekaprófanir.  Endurtaka skal lekaprófun þar 

sem gallar hafa komið fram og verið bættir. 

Vinna við PEX rör skal ekki framkvæmd í frosti nema með sérstöku samþykki verkkaupa. 

Verktaki skal gæta þess að rör séu hrein að innan þegar þau eru sett saman og engir aðskotahlutir 

inni í þeim. 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 

hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum 

og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra lagna og skipt niður eftir stærð lagna.  

Innifalið í einingarverðum fyrir röralagnir er m.a. flutningur röra, útdráttur og niðurlögn, 

lekaprófun, útskolun, tækjakostnaður, lokun röraenda o.fl.   

3.4.2.3 PEX-samsetningar 

PEX-rör eru sett saman með þar til gerðum PEX-tengjum.  PEX-rörendum er stungið inn í hvorn 

enda tengisins og með þar til gerðu hand- eða fótstignu pressutæki eru pressuhringir tengisins 

pressaðir yfir. Aðeins þarf að stíga pressuna nokkrum sinnum í botn til að samsetning fari fram. Öll 

pressuð PEX-tengi innihalda m.a. pressuslíf og skal þess sérstaklega gætt að hún gleymist ekki við 

pressunina. 

Verktaki skal gera umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og 

þeim ráðstöfunum sem gera þarf vegna þeirra áður en tenging er fyrirhuguð. Fyrirvari þarf að vera 

að lágmarki fjórir virkir dagar ef skerðing verður í íbúðahverfi og að lágmarki sjö virkir dagar ef 
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rekstraraðilar verða fyrir skerðingu. Við tengingar á virkum hitaveitulögnum skal gera ráð fyrir að 

það geti tekið tíma að tæma lagnir og að lokar á lögnum séu ekki alveg þéttir. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir pressun hvers PEX-tengis eftir gildleika PEX-röra. Í einingarverðum fyrir PEX-tengi 

er m.a. tækja- og efniskostnaður svo sem kostnaður við sérhæfð tæki og öll vinna sem þarf til að 

fullgera tenginguna.  

3.4.14 AFVÖTNUN Á BAKRÁS HITAKERFIS 

Bakrás hitaveitu kerfis skal enda í skáp sem tengist í regnvatnskerfi í Skógarprýði. Skápur skal vera 

nægilega stór til að rúma allan þann búnað sem skilgreindur er á teikningu. Tenging skal ná frá 

skáp niður jörð og tengjast þar í regnvatnsbrunn FB2630 skv. teikningu 165_ORh-0005.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir stk. af uppsettum mótstöðu/mótþrýstiloka sem Veitur útvega. Innifalið skal vera allur 

kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er fyrir stk. af uppsettum skáp skv. teikningu og eins og honum er lýst. Innifalið er skápur, 

undirstaða, allt efni og öll vinna sem þarf til þess að ljúka verkliðnum, þ.m.t. gröftur, grundun, 

efnisflutningar, fyllingar, uppsetning, samsetning, frágangur á skáp og yfirborðsfrágangur við 

skáp.  

3.4.15 ÍDRÁTTARRÖR 

Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til 

viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við LAV-860, staðalsnið rafmagns. Rör skulu ekki 

lögð í skurði fyrr en búið er að ganga frá lögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.   

Söndun röra skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 og LAV-860. Undir 

neðsta lag röra og yfir efsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa 

áður en rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal 

vera amk. 50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og leggja skal 

aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. 

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, 

hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan örlítið 

til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 

Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og 

loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum.  

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal að 

innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri eftir stærð sem lagt er í skurð. 

Einingarverð innifelur í sér lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang 

á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf.  

 


