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1. INNGANGUR 

1.1 Kynning á verkefninu     

   

 

Leiðbeinendur eru: 

 Kristinn Arnarson, byggingafræðingur 

 Logi Már Einarsson, arkitekt 

Jón Guðmundsson, umsjónarmaður lokaverkefna í byggingafræði 

 

Byggingarlóðin er við Brekatún 2 í Akureyrarbæ en mér fannst skemmtilegra í 

verkefninu að staðsetja lóðina í Sandgerðisbæ, þar sem ég bý, og þannig er verkefnið 

byggt upp. 

Leiðbeinendur útveguðu teikningar á DWG-formi í upphafi verkefnaferilsins. 

Aðalviðfangsefni verkefnisins í upphafi var tenging hlutbundins líkans við 

framkvæmdir. Þegar líða tók á verkefnið voru gerðar þær breytingar sem þóttu henta, 

þ.e. bætt var í verkefnið þáttum eins og gerð gæðahandbókar, útboðsgögnum og 

tilboðsgerð. Þessum þáttum, ásamt þeim sem líst er í lið 1.0.1 verður gerð skil hér í 

þessari skýrslu. 

Allt verkefnið er teiknað í Revit. Snið og yfirlit eru einnig þaðan. Deilana gerði 

ég í AutoCAD og importaði þeim í Revit til frekari úrvinnslu. Skráningartaflan er þó 

gerð í AutoCAD sökum erfiðleika við samsörun á milli Excel og Revit.  

Mikið af gögnum fylgir verkefni af þessu tagi. Ég reyni að koma öllu því helsta 

fyrir í skýrslunni, þó margt hafi flokkast sem óþarfi og því ekki með. Sumt sem ekki er 

í skýrslunni er þó sýnt á meðfylgjandi teikningum og öfugt.  

Allir útreikningar úr Excel og Project eru að megninu með í skýrslunni, eins og 

þurfa þykir.  Úrdrættir úr kostnaðargreiningu Projects fylgja með ásamt varmataps-

útreikningum fyrir ákveðna byggingarhluta hússins. Forsendur í kostnaðaráætlun við 

tilboðsgerðina eru teknar úr Byggingarlykli Hannarrs, ásamt þeim verðum sem fylgja í 

verkáætluninni. Útreikningar eru undir þeim liðum sem þeim fylgja eða undir síðasta 

liðnum í skýrslunni, liður „ANNAÐ“.  

Við gerð gæðahandbókarinnar ákvað ég að setja mig í hlutverk verktakans og 

útbjó því gæðahandbók fyrir verktakafyrirtækið Sandverk ehf. Eins ætlaði ég mér að 

bæta við öryggisleiðbeiningum með gerð öryggishandbókar en það varð ekki úr því. 

Öll gögn í formi sýnishorna og leiðbeininga eru þó til um þær fyrirætlanir.  

Í verklýsingunni tók ég þá þætti sem ég lagði mesta áherslu á í verkefninu. Þá 

þætti sem ég tók í Revit. Sú kostnaðaráætlun sem gerð var eftir verklýsingunni 

endurspeglar því ekki þann kostnað sem fylgir öllu verkinu eða framkvæmdinni, 

heldur einungis þá þætti sem tilheyra verkefninu. Kostnaðaráætlun fyrir allt verkið 

fylgir því í verkáætluninni. Þar notaði ég heildarverð fyrir innréttingar, lagnir og þá 

þætti sem ég tók ekki fyrir í verkefninu.  

Verkefnið tók mikinn tíma. Að meðaltali hef ég verið 3 tíma á dag í verkefninu 

og langmest síðustu vikurnar, ásamt því að nota helgarnar eins og hægt var. Það má 

því klárlega segja að í verkefnið hafi farið rúmlega 600 tímar í beina vinnu við það.  
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1.2 Vinnuferli   (lagt fram í upphafi)  

1. Yfirfæra 2D teikningar í BIM líkan 3D. Fjölbýlishús 

Undir þessum lið sýnir nemandi færni sína við að setja upp 

hlutbundið líkan.  

2. Hönnunaráætlun 

3. Byggingarnefndarteikning af völdu svæði. t.d. ein hæð. 

4. Framkvæma valdar greiningar á líkani 

5. Greining á notkun upplýsinga úr líkani 

6. Gera magntökur úr líkani 

7. Setja upp verkáætlun úr gögnum líkansins og nota þannig 4D (tími) og 

5D (magn og efniskostnaður) 

8. Gera Kostnaðargreiningu (kostnaðaráætlun) 

9. Teikningar, framsetning og skipulag 

10. Skýrslugerð um notkun og framsetningu 

Undir lið 2-9 sýnir nemandi færni sína við að vinna gögn úr 

hlutbundnu líkani 

11. Nemandi tekur afmarkaðan þátt og gerir vinnuteikningar í samráði við 

leiðbeinendur 

12. Nemandi teiknar upp deiliteikningar af völdum stöðum í samráði við 

leiðbeinendur 

Undir lið 10-11 sýnir nemandi færni sína á gerð vinnu- og 

deiliteikninga 
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1.3 Byggingarlýsing 

 

Landnúmer: 208818 

Staðgreinir: 14110020  

 

Um er að ræða eitt níu hæða  fjölbýlishús með 23 íbúðum. Íbúðir eru á 2. til 9. hæð, 

þrjár íbúðir á hæð, nema 9. hæð þar sem eru tvær íbúðir.  Bílgeymsla er á jarðhæð; að 

hluta undir húsi en teygir sig síðan vestur eftir lóð. Í bílgeymslu er eitt stæði fyrir 

hverja íbúð. Á jarðhæð eru einnig inntaksrými, hjóla og vagnageymsla, húsgeymsla og 

sorpgeymsla. Einkageymslur fyrir hverja íbúð eru inni í íbúðum.  Öll hönnun  aðkomu 

að íbúðum á jarðhæð miðast við þarfir fatlaðra. Þá er ein íbúð 2. hæðar hönnuð  með 

þarfir fatlaðra í huga.  Geymsla fyrir íbúð fatlaðra er á 1. hæð. Allar íbúðir eru 3. 

herbergja ef frá eru taldar tvær íbúðir á 9. hæð sem eru 4. herbergja. 

 

Útveggir: Burðarveggir hússins  eru járnbentir, staðsteyptir 200 mm veggir, 

einangraðir með 100mm steinullareinangrun (80kgm3), þá 20mm loftunarbil og loks 

liggjandi báruálklæðningu eða flísaklæðningu með flísum 600 x 400 mm.  Útveggir 

kjallara verði einangraðir að utan með 100mm steinullareinangrun með takkadúk utan 

á. Einangrun undir botnplötu verði 100mm plasteinangrun, 125kg/m3.  Gólf 

bílastæðahúss utan íbúðahúss verði þó ekki einangrað undir plötu en frostfrí.   Gluggar 

verði ál-timburgluggar. 

Þak: Þakplata verði járnbent staðsteypt plata.  Frágangur þess verður s.k. viðsnúið þak.  

Það er, á steypta þakplötuna komi 2 lög pappa lögðum í asfalt, 200 mm vatnsheld 

einangrun, og loks sjávarmöl.  Á þak yfir bílgeymslu verði ásoðinn dúkur á steypt 

þakið, síðan filtefni og þá þrefalt lag af torfi. Þak yfir bílgeymslu er ekki einangrað. 

Innveggir: Steyptir innveggir  verða spartlaðir og málaðir.  Léttir innveggir verða 

hefðbundnir ≈100 mm gifsveggir á álgrindarkerfi, spartlaðir og málaðir. 

Gólf: Gólf  verða járnbent staðsteypt 200mm þykk, þá  einangrunarmotta, 60mm ílögn 

og loks viðeigandi gólfefni s.s flísar, parket og gólfdúkur. Hitalagnir verða í ílögn. 

Gólf á svölum og á svalgöngum verða 200 mm þykk með ísteyptum 

snjóbræðslulögnum. 

Frágangur stiga og handriða (hæð og lokanir) verði í samræmi við kröfur  

byggingareglugerðar.  Í öllum íbúðum verði sjúkrakassi og læstir lyfjaskápar, auk 

handslökkvitækis. 

Í íbúðablokk eru tvö manngeng lagnarými, sem liggja lóðrétt gegnum hús.  Annað 

inniheldur rafmagnslagnir, vatns og frárennslislagnir, en hitt einungis vatns og 

frárennslislagnir.  Lagnir úr íbúðum eru ýmist í gólfi eða vegg og liggja að 

fyrrnefndum lagnarýmum. 

 

Íbúðir fyrir fatlaða. 

Íbúð 0201  eru hönnuð þannig að hún hentar hreyfihömluðum í hjólastól. 

Innanmál lyftu verði 1100 x 2100mm. Hurðarbreiddir verða 900mm. (860mm. 

ljósmál). 

 

Svalahandrið verði  úr vírgleri og hertu gleri  í álrömmum að upp í 1200 mm hæð og 

þar fyrir ofan glerlokunarkerfi af viðurkenndri gerð. Öll handrið uppfylli  kröfu um 
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lokun í grein 202.13  byggingareglugerðar.  Þá uppfylli allur frágangur 

svalalokunarkerfis  gr. nr. 102 í Byggingarreglugerð. 

 

Sorpgeymsla á jarðhæð verði með vaski og niðufalli.  Spúlslanga verði í geymslu.  

Fjöldi tunna/gáma verði í samræmi við kröfur byggingareglugerðar og 

hreinsunardeildar bæjaryfirvalda. 

 

Bílastæði 

Bílastæði í húsi 23 stk, þar af 1 fyrir fatlaða  

Bílastæði á lóð 23 stk, þar af 2 fyrir fatlaða  

 

Helstu stærðir 

                                

Brúttó flatarmál           3704,0 m2   

Brúttó rúmmál          10194.2 m3    

Lóðarstærð :                                    4078.6 m2  

Nýtingarhlutfall bygginga:                                 0.86  

 

Kröfur og gildi 

Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar (gr 171 og 174) um hljóðvist 

fjölbýlishúsa. 

Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar (gr 186 og 187) um loftræsingu 

íbúðahúsnæðis. 

Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar um eftirfarandi gildi: 

 

Þök:       0.2w/m2k 

Útveggur:     0.4w/m2k 

Gluggar:     2.0 w/m2k 

Gólf á fyllingu:   0.3w/m2k 

Útveggir vegið meðaltal:  0.83 
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