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Skektuvogur 2, 4 & 6 

 
Byggingaraðili: ÞG Verktakar ehf. 
Seljandi & lóðarhafi: ÞG hús ehf.  

 

ÞG verktakar hafa áralanga reynslu af framkvæmdum fyrir opinbera aðila, stórfyrirtæki og einstaklinga 
ásamt því að byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði á eigin vegum til fjölda ára.  Fyrirtækið leggur áherslu 
á vandaðar íbúðir, góða þjónustu og skil íbúða á réttum tíma.  
 

 
ÞG verktakar búa yfir 20 ára reynslu á byggingarmarkaði. Sá sem byggir skiptir öllu máli,  

það er á þeim grunni sem ÞG Verk hefur starfað og mun áfram starfa um ókomna tíð. 
 

 
Aðalhönnuður er Kristinn Ragnarsson hjá KRark ehf.  Hanna verkfræðistofa sér um hönnun 
burðarvirkis, Verkís verkfræðistofa um hönnun lagna og Lumex um raflagnahönnun.  
 
Vogabyggð er nýtt hverfi byggt á gömlum grunni við ósa Elliðaár.  Byggðin samanstendur af blöndu 
atvinnu- og íbúðarhúsnæða sem saman móta fjölbreytt og skapandi mannlíf.  Í Vogabyggð verður að 
finna glæsileg almenningsrými, vandaða stíga og strandsvæði sem endurspeglar gæði umhverfis og 
samfélags.  Í hverfinu er torg sem myndar einskonar hverfismiðju og er hverfið steinsnar frá nokkrum 
af helstu útivistarperlum borgarinnar svo sem Elliðaárvogi, Elliðaárdal, smábátahöfninni og 
Laugardalnum.  Verðlaunuð hönnun hverfis einkennist af fallegri og nútímalegri byggð og er til 
fyrirmyndar hvað varðar vistvæna úrlausn.  
 

 
Vogabyggð er frábær kostur fyrir þá sem kjósa að búa í umhverfi sem býður bæði upp á 

borgarbrag og í senn sterka tengingu við náttúruna. 
 

 

Húsin eru í kjarna þar sem fjögur hús tengjast með sameiginlegum bílakjallara við Skektuvog í 
Vogabyggð, Reykjavík. Húsin eru byggð í samræmi við nútímaþarfir og kröfur. Allar íbúðir hafa svalir 
eða séreignafleti. Burðarkerfi hússins er steinsteypt og útveggir einangraðir að utan, klæddir með báru-
álklæðningum eða sléttum-álklæðningum sem tryggir lágmarks viðhald húsanna. Gluggar eru ál/tré 
kerfi og glerjaðir með K-gleri.  Þakplötur eru steyptar með einangrun og þéttilagi að ofanverðu. Svalir 
eru staðsteyptar og frágengnar með timburklæðningu. Svalahandrið eru úr áli og/eða gleri.  Svalir eru 
ekki  afhentar með svalalokun.  Sérnotafletir eru hellulagðir eða klæddir með timburklæðningu. Sér 
stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum í samræmi við ákvæði skipulagsskilmála. Séreignageymsla í 
kjallara fylgir íbúðum.  Innangengt er úr bílakjallara í lyftu- og stigahús. 
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Íbúðirnar eru byggðar í samræmi við byggingareglugerð 112/2012 með áorðum breytingum þegar 
byggingarleyfi var samþykkt. Í sumum tilvikum er vikið frá kröfum um algilda hönnun á þeirri forsendu 
að hægt sé gera breytingar síðar (ef kaupandi kýs) og uppfylla þannig kröfur þar að lútandi. Slíkar 
breytingar eru ekki innifaldar eða hluti af skilalýsingu, þær eru á ábyrgð og kostnað íbúðareiganda ef til 
kæmi. 
 
Íbúðum verður skilað fullbúnum með gólfefnum.  Gólf á baðherbergjum og í þvottahúsum eru flísalögð 
en önnur gólf með harðparketi, gólflistar eru límdir og/eða negldir. Útveggir eru einangraðir og klæddir 
með áli, flísum eða timbri að utan en sandspartlaðir og málaðir að innan. Veggir eru unnir beint út 
mótum og viðmið um lágmarksslétteika (frávik) eru +/- 10 mm á 3 metra réttskeið og +/- 5 mm á 1 
metra réttskeið.  Innveggir aðrir en steyptir eru úr hleðslustein.  Einfalt gifs verður í loftum þar sem þau 
eru niðurtekin.  Veggir og loft innan íbúða eru spartlaðir og málaðir í ljósum lit.   
 
Pípulagnakerfi hússins (innan íbúða) er leitt í gegnum lóðrétta lagnastokka. Rör í rör kerfi að 
tengipunktum er innsteypt í gólfplötum. Ofnar eru hefðbundnir (Voryl eða sambærilegir) með 
ofnlokum (Danfoss eða sambærilegum). Handklæðaofnar eru á flestum baðherbergjum. Í 
baðherbergjum, þvottaherbergjum eða forstofu eru í sumum tilfellum lagnastokkar við loft eða í 
kverkum. Vélræn loftræsting (útsog) er í rýmum skv. hönnunargögnum þar sem við á en annars verður 
um „náttúrulega“ loftræstingu að ræða (opnanleg fög). Lofttúður í íbúðum eru í gegnum útveggi.   
 
Í baðherbergjum, þvottaherbergi og eldhúsi er einn rakaheldur ljósakúpull í hverju rými, í öðrum rýmum 
eru ljósastæði (án kúpla). Slökkvitæki og reykskynjari fylgir hverri íbúð. Dyrasími er í öllum íbúðum.  
Laus búnaður o.þ.h. sem sýndur er á teikningum, en sem ekki er upptalinn í skilalýsingu þessari fylgir 
ekki. Innihurðir eru vandaðar yfirfeldar og eru hurðastopparar í gólfi eða skellibólur á veggjum eftir því 
sem best hentar. Lögð er áhersla á að haga skipulagi eldhúsa á sem bestan hátt með nútíma hönnun og 
þarfir í huga. Innréttingar eru slitsterkar og endingargóðar.  Um er að ræða einstaklega vandaða 
framleiðslu þar sem nýjasta tækni og vöruþróun eru í hávegum höfð.  Fittings og fylgihlutir eru einnig 
af vandaðri gerð. 
 
Baðherbergis- og þvottahúsgólf eru flísalögð sem og veggir inni í sturtu en aðrir veggir málaðir í ljósum 
lit. Salernisskálar eru upphengdar LAUFEN skálar með innbyggðum vatnskassa í vegg. Sturtur eru með 
flísalögðum botni og hertu sturtugleri. Hreinlætistæki eru frá Damixa, hitastýrð eða einnar handar. 
Þvottahús eru ýmist innan baðherbergja eða í sér rými. Þvottahús eru óinnréttuð með tengingu fyrir 
þvottavél og þurrkara (ekki útsog fyrir þurrkara). Þar sem þvottahús eru í sér rými eru tengingar fyrir 
skolvask en vaskur fylgir ekki né önnur tæki.  
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Minniháttar misræmi getur verið á milli teikninga arkitekta, söluteikninga og sérteikninga innréttinga 
og eru innréttingateikningar þá gildandi.  
 
Innréttingar Skektuvogi 2 & 6  
Innréttingar í eldhúsi og á baði eru frá þýska framleiðandanum Nobilia og fataskápar frá GKS 
smíðaverkstæði.  Nobilia er með framleiðslu í einni fullkomnustu innréttingaverksmiðju í heiminum í 
dag og framleiðir innréttingar eftir ströngum gæðakröfum.  Innréttingarnar eru með ljúflokun á skúffum 
og skápum. Skápahurðir eru með silkimattri áferð hvítar eða gráar að lit. Lýsing er undir efriskápum í 
eldhúsum. Borðplötur  eru úr efni sem er slitsterkt og endingargott,  með vönduðum kantlímingum 
sambræddum með laser tækni, litur Skv. 2 Somerse eik, litur Skv. 6 Teramo marble. Eldhús skilast með 
tækjum og búnaði frá Electolux, keramik helluborði, blástursofn, innbyggðum ísskáp og uppþvottavél 
(sjá tækjalýsingu og tækniblöð). Vifta með kolasíu er í innréttingum.  Neðri skápar á baði eru ýmist með 
hillum eða skúffum,   efri skápar eru með spegli og lýsingu að ofan.  Fataskápar eru ýmist hvítir eða 
ljósgráir í litaþema íbúðar. 
 
Innréttingar Skektuvogi 4 
Innréttingar í eldhúsi og á baði ásamt fataskápum eru frá ítalska framleiðandanum Miton.  Miton er 
með gæðainnréttingar sem eru framleiddar á vandaðan hátt. Innréttingar eru með griplistum bak við 
fronta og ljúflokun á skúffum og skápum.  Skápahurðir eru með viðaráferð Rovere Mogano svarbrúnar 
með svörtum griplistum.  Lýsing er undir efriskápum í eldhúsum.  Borðplötur eldhúsa eru úr efni sem 
er slitsterkt og endingargott,  með vönduðum kantlímingum  sambræddum með laser tækni, litur Pietra 
Nera. Eldhús skilast með tækjum og búnaði frá Electolux, keramik helluborði, blástursofn, innbyggðum 
ísskáp og uppþvottavél (sjá tækjalýsingu og tækniblöð). Vifta með kolasíu er í innréttingum.  Neðri 
skápar á baði eru ýmist með skúffum eða hillum.  Efri skápar eru með spegli og lýsingu undir efriskáp.  
Skápar í anddyri eru með dökkum hurðum úr Rovere Mogano, en fataskápar í svefnherbergjum eru 
hvítir.    
 
Lóðarfrágangur: Húsunum verður skilað fullbúnum með malbikuðum svæðum, hellulögn og túnþökum.  
Inngangar verða steyptir og/eða hellulagðir. Sameiginleg garð- og leiksvæði verða útfærð í samræmi 
við lóðarhönnun, tæki eða búnaður fylgir ekki. Þökulögð svæði verða frágengin og gróðurbeð mótuð 
en gróður fylgir ekki. 

Frágangur sameignar: Í anddyrum eru gólf flísalögð með gráum flísum.  Gólf á lyftugöngum, stigum og 
stigahúsum teppalögð. Veggir og loft eru máluð í ljósum lit. Póstkassar eru uppsettir í anddyri sem og 
dyrasími. 
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Bílgeymsla er lokuð og upphituð (frostfrí) með vatnsúðakerfi og loftræstingu í samræmi við hönnun. 
Gólf í bílageymslu eru vélslípuð, ómáluð og ekki meðhöndluð frekar. Sprungur geta myndast á yfirborði 
steypu í bílageymslu. Almennt er lágmarkshalli á gólfplötu að niðurföllum og því getur við ákveðnar 
aðstæður, safnast lítilsháttar bleyta á gólfum sem skilar sér ekki í niðurföllin. Veggir í bílageymslum eru 
steinslípaðir og ómálaðir. Forsteyptar loftaplötur eru ómeðhöndlaðar (steinsteypuáferð) en 
staðsteyptar plötur steinslípaðar og ómálaðar. Innkeyrsluhurðir í bílageymslu eru með fjarstýrðum 
opnunarbúnaði.  
Geymslur: Gólf í séreignageymslum eru slípuð og lökkuð. Steyptir veggir eru steinslípaðir (ekki 
spartlaðir) og málaðir í ljósum lit og einnig loft. Léttir veggir eru úr hleðslustein, málaðir í ljósum lit. 
Léttir veggir í séreignargeymslum eru úr geymslueiningarveggjum frá Axelent (frá Svíþjóð) eða 
sambærilegt og einnig hurðir. Ofnar eru á geymslusvæði en geymslur eru ekki upphitaðar sérstaklega. 
Þar sem er innloftunarkerfi geta lagnir legið í geymsluloftum. 
 
Almennt: Vísað er til hönnunargagna (m.a. byggingarnefndarteikninga) varðandi nákvæmar útfærslur 
á atriðum sem ekki koma fram í skilalýsingunni. Auglýsingaefni og 3D teikningar eru eingöngu til 
hliðsjónar, komi upp misræmi eru samþykktar teikningar hönnuða gildandi. Almennt miðast skil hússins 
við vandaðan frágang og viðurkennd skil á nýju íbúðarhúsnæði. 
Komi til framkvæmda kaupenda eftir afhendingu skal tekið fram að ekki er heimilt að skerða burðarþol, 
hljóðvist o.þ.h. eða hafa áhrif á húshluta sem tilheyra sameign hússins. 
 
Í nýjum íbúðum getur verið mikill byggingaraki í byggingarhlutum. Þessi raki mun að jafnaði hverfa á 
einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Allar íbúðir eru búnar vélrænni 
loftræstingu en til þess að hún hafi fulla virkni þarf að tryggja innstreymi lofts öllum stundum, í gegnum 
lofttúðu og/eða opnanleg fög. Nauðsynlegt er að fylgjast með vatnsmyndun (döggun) innan á gleri. Ef 
mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu getur vatnið skemmt glugga, gólfefni, málningu og spörtlun. 
Því er mikilvægt að hafa gluggafögin lítillega opin til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að 
kólna.  
 
Kaupandi gæti þurft að hreinsa sigti í blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina 
og nauðsynlegt er að hann fylgist með niðurföllum í þvottahúsi, baði og á svölum.  Seljandi ber ekki 
ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og timbri og/eða atriðum sem heyra undir 
viðhald hússins. 
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