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Inngangur 

 

Í þessu lokaverkefni var nemendum falið það verkefni að hanna einnar hæðar 

einbýlishús úr timbri með loftræstri klæðningu. Húsið þurfti að innihalda innbyggða 

bílageymslu og þurfti að hafa að lámarki þrjú svefnherbergi. Hámarkstærð hússins var 

170 m
2
. Sökkullinn og platan voru úr járnbentri steinsteypu. Nemendur höfðu frjálst 

val á hönnun og gerð þaks en þurfti hún þó að samræmast kröfum í deiliskipulagi 

viðkomandi lóðar.  

Teikningarnar samanstanda af verkteikningum, sérteikningum og 

byggingarnefndarteikningum ásamt gátlista. Í skýrslu þessari koma fram allir helstu 

útreikningar sem við koma þessari byggingu svo sem varmataps-, neysluvatnsleiðslu-, 

rennu og niðurfallsútreikningar, burðarþolsútreikningar vegna vindálags á stoð í gafli, 

útreikningar fyrir loftun þaks og skráningartafla. 

Þetta verkefni var lagt fram til þess að fá heildar sýn yfir fagið og fá að notfæra okkur 

þá kunnáttu sem við höfum fengið í þessu námi. Litið er til baka í þau mörgu og 

fjölbreyttu fög sem byggingariðnfræðin felur í sér og er kunnátta okkar úr öllum 

önnum notuð til þess að fást við þetta raunhæfa verkefni. Í verkefni sem slíku er afar 

mikilvægt að nemendur geti unnið bæði sjálfstætt og saman, og er þetta mjög góður 

grundvöllur fyrir alla þá sem vilja koma sterkir til leiks á vinnumarkaðinn og skarta 

fáguðum og markvissum vinnubrögðum. 
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Verklýsing. 
 

 
 

1.1. GRÖFTUR. 
 
1.1.0. Gröftur fyrir sökklum. 

 
Grafa skal lausan jarðveg og lífræn efni úr grunni niður áfastan eða burðarhæfan 
botn. Hreinsa skal vel undan veggjum,áður en mót eru smíðuð. 

1.2. FYLLINGAR. 
 
1.2.0 Almennt. 

 
Verktaki skal leggja út fyllinguna í lögum og væta hæfilega.Hvert lag skal þjappa 
og skal velja lagþykktina með tilliti til þeirra tækja sem notuð eru, þannig að 
tilskilin þjöppun náist. Þjöppun telst nægileg ef 95% standard Proctor hefur náðst 
í hverju lagi. Verktaki skal gæta þess að fyllingin skaðist ekki af íblöndun af mold 
og öðrum fínkornaefnum. 
 
Ef skipta þarf um jarðveg undir húsi og fylla upp undirsökkla, eru þær kröfur 
gerðar, að þjöppunarpróf á yfirborði efsta lags fyllingar ( þ.e. undir sökklum ) sýni 
E2 >= 100MN/m2 og E2/E1 <= 2.3. Eftirlitsmaður verkkaupa ákveður fjölda 
prófana. Nákvæmniskröfur á útlögn þessa efsta lags eru +/- 30 mm. 
 
Í frosti og eftir frostakafla má aðeins vinna við fyllingar,ef eftirlitsmaður leyfir það. 
Skilyrði fyrir slíku leyfi erum.a. að ekki séu frosnir kögglar í fyllingarefninu og að 
efnið sé þjappað ófrosið. Hætta skal vinnu við fyllingu,ef ætla má að snjór eða ís 
blandist fyllingarefninu. Hreinsa skal vandlega allan snjó og ís af yfirborði sem 
leggja skal fyllingarefni á. 
 
1.2.1Fylling í grunn. 

 
Undir botnplötu skal fylla með malarefni og þjappa það ílögum. 
 
Malarfyllingin skal vera frostörugg, þ.e. þyngd korna minni en 0.02 mm skal vera 
minni en 3% af þyngd alls efnisins.Efnið skal auk þess uppfylla eftirfarandi kröfur 
um kornadreifingu: 
 
Kornastærð Þyngdarprósent 
 
< 0.074 mm Mest 8 % 
< 0.125 mm 20 % 
< 1.000 mm 80% 
 
Mesta steinastærð má vera 100 mm. Kornadreifingartala d60/d10 skal vera 
stærri en/eða jöfn 6. 
 
Í efsta lagi fyllingar undir einangrun, ca 0.2 m, skal korna-stærð minni en 1.0 mm 
vera < 10 % . Lagið skal rétta af meðsandfyllingu, þannig að hvergi muni meiru 
en +/- 20 mm fráréttri hæð. 
 
Til jarðvegsskipta undir húsi (fylling upp undir sökkla) er einnig heimilt að nota 
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hraun, bólstraberg, eða annað burðar-gott fyllingarefni sem tekur þjöppun og 
eftirlitsmaður verk-kaupa samþykkir. 
 
1.2.2 Fylling að grunni. 

 
Eftir að gengið hefur verið frá veggjum og sökklum, sem fara 
í jörð, skal fyllt að húsinu með grófri möl í samráði við 
eftirlitsmann. 
 
Alltaf skal fylla samtímis báðum megin veggja, þannig að 
hæðarmunur verði hvergi meiri en 0.40 m. 
 
1.2.3   Plasteinangrun. 
 
Undir grunnplötu og 0.5 m niður með útveggjasökklum skal 
setja plasteinangrun með rúmþyngd 0.25 KN/m3 (25 kg/m3). 
Einangrunina skal líma á sökkulveggi með múrblöndu,(sjá 
einnig liði 7.1.01. og 7.1.02). 
 
1.2.4.  Ísteypt einangrun. 
 
Setja skal 25 mm plasteinangrun með rúmþyngd 0.25 KN/m3 
(25 kg/m3), milli sökkuls og botnplötu eins og sýnt er á 
sérteikningum. 
 
1.2.5   Plastdúkur. 
 
Leggja skal 0.20 mm polyetylene-plastþynnu beint á fyllinguna 
undir gólfplötuna, (sjá teikn. verkfr.). Plastdúkinn skal 
festa vel. 

2.1. STEYPUMÓT. 
 
2.1.0   Veggja- og plötumót.  
 
Mótaklæðning skal annað hvort vera úr þykktarhefluðum borðviði, 
eða slétt flekamót sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. 
Óheflaðan borðvið má nota, þar sem steypuflötur verður ekki 
sýnilegur í fullgerðri byggingu. (Sökklar, kjallaraveggir 
sem fara í jörð, einangraðir og/eða múrhúðaðir fletir.) 
 
Nýjan mótavið skal olíubera tvívegis, en síðan einu sinni 
fyrir hverja notkun eftir vandlega hreinsun. Áríðandi er, að 
þetta sé gert það snemma fyrir steypu, að olían berist ekki 
inn í steypuna. Á þetta einkum við þá fleti er sýnilegir 
verða í fullgerðri byggingu. Nota skal viðurkennda mótaolíu, 
sem eftirlitsmaður hefur áður samþykkt. 
 
Steypumót skulu gerð skv. kröfum í íslenskum staðli ÍST-10. 
Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða svignun undan 
steypuþunga milli fastra punkta sé ekki meiri en 0.2% af 
fjarlægð. 
 
Taka skal tillit til þess við uppslátt, að steypu skal titra. 
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Nákvæmniskröfur við mótauppslátt: 
 
Undirstöður, stærð og staðsetning................. + 20 mm 
Aðrir steyptir hlutar: stærð...................... + 5 mm 
Aðrir steyptir hlutar: staðsetning................ + 5 mm 
Kótar............................................. + 15 mm 
 
Til tengingar mótabyrða skal nota mótatengi af viðurkenndri 
gerð sem gera kleift að slíta teina minnst 20 mm innan við 
steypuyfirborð. Þar sem gaflveggir, skilveggir stigahúsa í 
fjölbýlishúsum koma saman, en eru steyptir í sitt hvoru lagi 
skal nota tengi sem hægt er að draga út úr steypunni. Á 
steypuskilum í útvegg skal hafa sérstök mótatengi svo hægt sé 
að herða ytra byrði móta að steypu fyrri áfanga, til að 
forðast misgengi. Þess skal gætt, að á steypu séu ekki 
brúnir sem hindrað gætu slíka herslu. Heimilt er að nota 
snúinn mótavír til að halda saman mótabyrðum, þar sem 
hvorugur steypuflöturinn verður sýnilegur í fullgerðri 
byggingu. 
 
Öll mót skal hreinsa rækilega áður en steypt er í þau. 
Eftirlitsmaður skal ávallt taka út mót, áður en steypt er og 
getur steypuvinna ekki hafist fyrr en eftirlitsmaður hefur 
samþykkt mótin, mótahreinsun og annan undirbúning. 
 
Úttekt eftirlitsmanns kemur ekki í stað úttektar byggingarfulltrúa 
og skal verktaki eftir sem áður sjá um að boða hinn 
síðarnefnda. Verktaki skal setja göt og raufar í steyptar 
plötur, veggi og bita skv. teikningum. 

2.1.1.  Timbur í burðarvirki. 
 
Timbur í burðarvirki skal vera kvistalítið efni (fura) og 
ekki vera lakara en úr IV flokki samkvæmt norrænum stöðlum. 
Efnið skal vera beint og húsþurrt. Bera skal grunnviðarvörn 
á sperruenda minnst 1 m inn fyrir útvegg. Bera skal á tvisvar 
og láta þorna milli umferða. Ekki má bera viðarvörn á blautan 
við. Að öllu leyti skal farið eftir leiðbeiningum framleiðanda. 
 
2.1.2.   Steypuskilalistar.  
 
Steypuskilalistar skulu vera af þeirri þykkt og gerð sem 
tilgreind er í magnskrá, (sjá sérteikn.). Alla lista í mótum 
skal skera vandvirknislega saman þar sem þeir mætast. 
 
2.1.3.   Loftrásarör. 
 
Þak skal loftræsa með plaströrum af þeirri stærð og gerð sem 
tilgreind er í magnskrá. Rörunum skal komið fyrir eins og 
sýnt er á teikningum. Fremst á rör komi fínt eirnet til að 
hindra snjó- og regnfjúk. 

 
 
 



7 
 

2.1.4.   Grindarsperrur. 
 
Grindarsperrur skulu smíðaðar skv. teikningu. Allt efni sé 
beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. 
Timbur skal ekki vera lakara en í IV flokki samkvæmt norrænum 
stöðlum og fullnægja burðarþolsflokki K18 samkvæmt íslensk/ 
dönskum staðli ÍST/DS 413. 
 
Öll festinga- og samskeytajárn skulu vera galvanhúðuð í samræmi 
við kröfur ÍST/DS 413. 
 
Bil milli sperra er mælt milli miðlína þeirra. 
 
Bera skal grunnviðarvörn á sperruenda, minnst 1 m inn fyrir 
útvegg. Bera skal á tvisvar og láta þorna milli umferða. Ekki 
má bera viðarvörn á blautan við. Að öllu leyti skal farið 
eftir leiðbeiningum framleiðanda. 
 
2.1.5.   Boltar. 
 
Setja skal bolta af þeirri stærð og lengd sem tilgreind er í 
magnskrá og sýnd er á teikningum. Stálgæði skulu vera St37. 

2.1.6.   Vatnsþolinn krossviður. 
 
Allur krossviður skal vera vatnslímdur (exterior glued) 
grenikrossviður er standist DIN-staðla. 
 
2.1.7.   Plasteinangrun 
. 
Ísteypt plasteinangrun, með rúmþyngd 0.25 KN/m3 (25 kg/m3), 
skal sett eins og er sýnt er á teikningum. Þess skal gæta 
vel við móta- og steypuvinnu að einangrunin skemmist ekki. 
Undir plasteinangrun komi múrnet er gangi 0.2 m inn á 
steypuflöt. Netið skal festa vandlega í steypu. 

2.2. JÁRNABINDING. 
 
2.2.0.   Almennt. 
 
Bendistál og bending skal vera samkvæmt ákvæðum ÍST-10. 
Þar sem göt eru sett í veggi eða plötur, án þess að sérstaklega 
sé teiknuð röskun á járnlögn, er reiknað með, að 
aukajárn séu lögð í kring um götin, samsvarandi því járnamagni 
sem klippist úr gatinu. 
 
2.2.1.   Bendistál St-37. 
 
Slétt stál St-37, lágmarks skriðmörk 230 N/mm2. 
Táknað með R á teikningum. 
 
2.2.2.   Bendistál Ks-40. 
 
Kambstál Ks-40, lágmarks skriðmörk (0.2% mörk) 400 N/mm2. 
Táknað með K á teikningum. 
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2.3. STEYPUVINNA. 
 
2.3.1.   Steypuvinna. 
 
Öll steinsteypa og steypuvinna skal vera samkvæmt íslenskum 
staðli ÍST-10: 
 
Brotþolsflokkar               S-200, S-250, S-300 (nánar tilgreint 
                                       á burðarþolsteikningum.) 
 
Stærstu efniskorn                     D < 32 mm 
Þykkleikaflokkur                   TF, sigmál 50-100 mm 
Loftinnihald                               5 - 6 % 
Framkvæmdaflokkur                   B 
 
Um alla steinsteypu, sem verður fyrir veðrunarálagi, gilda sérákvæði 
íslenskrar byggingarreglugerðar frá 1. ágúst 1989, grein 
7.2.7.2. Veðrunarálagsflokkur steypu er tilgreindur á viðkomandi 
burðarþolsteikningu og í magnskrá. 
 
Áður en steypuvinna hefst, skal verktaki fá samþykki eftirlitsmanns 
fyrir því loftblendi sem hann hyggst nota. Hið sama gildir 
um önnur íblöndunarefni. 
 
Einnig skal hann, áður en steypuvinna hefst, útvega verkkaupa 
upplýsingar um blöndunarhlutföll og brotþolsprófanir á steypu 
frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við, sbr. ÍST 
10, grein 8.1.3.4 og 8.1.4.4. 
 
Við steypuvinnu skal að staðaldri fylgst með sigmáli og loftinnihaldi 
og niðurstöður skráðar. 
 
Eftirlitsmaður ákveður hve oft skal taka steypusýni til brotþolsprófunar 
og segir til um, hvenær steypurannsóknir verða 
gerðar. 
 
Tillögur um steypuáfanga og steypuskil umfram það, sem sýnt 
er á teikningum, eða til breytinga á því, skal verktaki leggja 
fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara og eru tillögurnar háðar samþykki hans. 
 
2.3.2.   Vélslípun platna. Svalagólf og þ.h. 
 
Plötur skal vél slípa í jafnri hæð. Þar sem niðurföll eru 
sýnd í gólfum, t.d. svalagólfum, skal hafa minnst 1% halla að 
þeim. Verja skal yfirborðið gegn þurrkrýrnun, þannig að 
sprungumyndun verði ekki. 

2.4. TRÉVIRKI.  
 
2.4.0.   Almennt. 
 
Alla burðarveggi hússins úr timbri og sperrur skal reisa á 
hefðbundinn hátt. Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við 
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stóra kvisti og aðra galla. Timbur skal ekki vera lakara en 
í IV flokki, skv. norrænum stöðlum. 
 
Bera skal grunnviðarvörn á alla enda og samskeyti. Bera skal 
á tvisvar og láta þorna milli umferða. Ekki má bera viðarvörn 
á blautan við. Að öllu leyti skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðanda. 
 
2.4.1.   Undirstykki timburveggja. 
 
Fótstykki grindar skal vera gegnvarin (fúavarin) fura. Gegnvarnarefni 
og aðferð skal fullnægja flokki B, sbr. kröfur 
samnorræns staðals INSTA 140, "Gegnvarinn viður - Gæðakröfur". 
 
Fótstykki er fest á slétta undirstöðuplötu. Settur er 33 cm 
breiður tjörupappi undir fótstykki, brettur upp að hliðum á 
fótstykkinu og lagður undir trétexplötu að utan en undir 
rakavarnardúkinn að innan. Yfir dúkinn er síðan negldur 
listi. (Sjá snið í útvegg). 
 
Fótstykki grindar er fest við undirstöðuna með 12 mm boltum, 
c/c 600 mm. 
 
2.4.2.   Timburgrind útveggja. 
 
Timburgrind útveggja er reist úr timbri af þeirri þykkt sem 
tilgreind er á teikningu. Bil milli stoða er ca. 600 mm mælt 
af miðju á miðju. Yfir og undirstykki opa skulu vera gegnvarin 
á sama hátt og fótstykkið. 
 
Allar samsetningar við undirstykki, gluggaop, dyraop og 
yfirstykki skal girða. 
 
2.4.3.   Stálgrind innveggja. 
 
Allt efni í stálgring innveggja er 70mm breitt. Bil 
milli stoða er ca. 600 mm mælt af miðju á miðju.. 
 
Fótstykki grindar er fest við með límkítti og skotið með 20mm nöglum, 
c/c 600 mm. Allar samsetningar við undirstykki, dyraop og 
yfirstykki skal girða. 

2.4.4.   Vatnsheldur krossviður. 
 
Allur krossviður skal vera vatnslímdur (exterior glued) 
grenikrossviður er standist DIN-staðla. 
 
2.4.5.   Vindtogbönd. 
 
Vindtogbönd skulu vera af gerðinni "BMF vindtrækband ", eða 
sambærileg, af þeirri stærð sem tilgreind er í magnskrá. 
Böndin skal strekkja vel með þar til gerðum togbandastrekkjara, 
eða á annan fullnægjandi hátt að mati eftirlitsmanns, 
áður en þau eru fest. Þar sem böndin eru beygð um yfirstykki 
veggjar og fest, skal trékanturinn vera ávalur. 
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2.5.   ÞAK. 

 
2.5.0.   Kjöljárn og skotrenna. 
 
Kilir og skotrennur skulu vera úr sama efni og þakstálið. 
Sjá efnis- og litaskrá. 
 
2.5.1.   Þakklæðning. 
 
Stálklæðning þaks skal vera Garðastál, eða af annari sambærilegri 
gerð sem tilgreind er í magnskrá. Plötur skulu 
vera heilar frá mæni að þakskeggi, en skarast á hliðarsamskeytum 
um minnst eina og hálfa báru undan ríkjandi vindátt. 
Litur er tilgreindur í efnis og litaskrá. 
 
Þakstál skal negla með viðeigandi kambnöglum. Neglt skal 
gegnum hábáru og þess vandlega gætt, að stálið dældist ekki 
við naglahausinn. Fjarlægð milli naglaraða skal mest vera 
0.70 metrar. Inni á þaki nægir, að neglt sé í aðra hvora 
hábáru. Í hliðarsamskeyti platna komi einn aukanagli og 
tveir við gafla. Næst þakbrúnum og við kjöl þarf að negla 
þéttar. Í tveimur naglaröðum næst kjöl og þremur næst þakbrún 
skal vera neglt í hverja hábáru. Þegar neglt er í 
hverja hábáru, skulu vera um það bil 0.15 metrar milli aðliggjandi 
nagla, svo að þeir lendi ekki í sama borði. 
Fylgjast skal vandlega með, að negling sé ekki tæpt í 
borði. Á úthornum húss, minnst 1.5 metrum, skal enn tvöfalda 
þéttleika neglingar, með því setja inn tvær aukaraðir, 
þar sem einnig er neglt í hverja hábáru. Fjarlægð 
naglaraða verður þá mest 0.35 metrar þar. Næst húsgöflum, 
á um það bil 1.5 metrum, skal í öllum naglaröðum vera 
neglt í hverja hábáru. 
 
2.5.2.   Þakrennur og rennubönd. 
 
Þakrennur skal smíða úr blikki, sbr. teikningu. Rennubönd 
skulu vera traust og tryggja skal að rennur halli að 
niðurföllum. 
 
2.5.3.   Þakniðurföll. 
 
Niðurföll skulu vera úr blikki af þeirri stærð sem tilgreind 
er í magnskrá. Ganga skal tryggilega frá festingum og setja 
pakkningu við steypu. 
 
2.5.4.   Borðaklæðning. 
 
Þak skal klæða með borðaklæðningu, minnst 25 x 125 mm. 
Öll borð sem stálklæðning þaks neglist í, skulu negld í 
hverja sperru með kambsaum 40/75 í samræmi við eftirfarandi: 
 
Á úthornum húss, 1,5 x 1,5 m 5 stk. 
Meðfram útbrúnum húss, 1,5 m 3 stk. 
Inni á þaki 3 stk. 
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Borð sem ekki þurfa að halda vindsogi, þ.e. stálklæðningin 
neglist ekki í þau, má negla með 2 stk galvanhúðuðum saum, 
31/80, í hverja sperru. 
 
2.5.5.   Þakpappi (asfaltpappi). 
 
Undir stálklæðningu kemur eitt lag af undirlagspappa er 
skarist um 0.1 metra og þéttneglist með pappasaum. Pappann 
skal leggja langs eftir þaki, byrja niður við þakbrún og 
loka yfir mæni með síðustu lengju. Þannig skal ganga frá 
pappanum að hann rifni ekki né skemmist áður en þakklæðning 
er lögð á. 
 
2.5.6.   Loftrásarör. 
 
Þak skal loftræsa með plaströrum af þeirri gerð sem tilgreind 
er í magnskrá. Rörunum skal komið fyrir eins og sýnt 
er á teikningum. Fremst á rör komi fínt eirnet til að 
hindra snjó- og regnfjúk. 
 
2.5.7.   Þakviðir. 
 
Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og 
aðra galla. Timbur skal ekki vera lakara en í IV flokki, 
samkvæmt norrænum stöðlum og skal það fullnægja kröfum 
fyrir burðarþolsflokk K18 samkvæmt íslensk/dönskum staðli 
ÍST/DS 413. 
 
Öll festinga- og samskeytajárn skulu vera galvanhúðuð í 
samræmi við kröfur ÍST/DS 413. 
 
Bil milli sperra er mælt milli miðlína þeirra. 
 
Bera skal grunnviðarvörn á alla enda og samskeyti. Sperruendar 
skulu varðir minnst 1 m inn fyrir útvegg. Bera skal 
á tvisvar og láta þorna milli umferða. Ekki má bera viðarvörn 
á blautan við. Að öllu leyti skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðanda. 
 
2.5.8.   Vindtogbönd í þaki. 
 
Vindtogbönd skulu vera að gerðinni "BMF vindtrækband " eða 
sambærileg, af þeirri stærð sem tilgreind er í magnskrá. 
Böndin skal strekkja vel með þar til gerðum togbandsstrekkara, 
áður en þau eru fest. Þar sem böndin eru beygð yfir 
sperru og fest, skal trékanturinn vera heflaður ávalur. 
 
2.5.9   Steinullareinangrun. 
 
Ofaná steypta loftplötu er lögð steinullareinangrun af þeirri 
þykkt sem kveðið.er á um í magnskrá. Hún skal alls staðar 
liggja fast að öllum veggjum eða þakhlutum, þannig að hvergi 
myndist holrými, án þess þó að hún pressist saman. 
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2.5.10.   Vatnsheldur krossviður. 
 
Allur krossviður klæddur á sperrur skal vera vatnslímdur 
(exterior glued) grenikrossviður, er standist DIN-staðla. 
Hann skal negldur á sperrur eins og sýnt er á teikningum. 
 
2.5.11.   Grindarsperrur. 
 
Grindarsperrur skulu smíðaðar skv. teikningu. Allt efni sé 
beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. 
Timbur skal ekki vera lakara en í IV flokki, skv. norrænum 
stöðlum og fullnægja burðarþolsflokki K18 íslensk/dönskum 
staðli ÍST/DS 413. 
 
Öll festinga- og samskeytajárn skulu vera galvanhúðuð í 
samræmi við kröfur ÍST/DS 413. 
 
Bil milli sperra er mælt milli miðlína þeirra. 
 
Bera skal grunnviðarvörn á sperruenda, minnst 1 m inn fyrir 
útvegg. Bera skal á tvisvar og láta þorna milli umferða. 
Ekki má bera viðarvörn á blautan við. Að öllu leyti skal 
skal farið eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

 
3.1. FRÁRENNSLISLAGNIR. 
 
3.1.00. Almennt. 
 
Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í þjappaða fyllingu. 
Eftir að gengið hefur verið frá sandfyllingu umhverfis frárennslislagnir 
skal fylla með fyllingarefni í grunni yfir 
lögn og þjappa eins og kostur er. 
 
Stútum á holræsalögnum skal loka með plastlokum. Lok þessi 
skulu eigi fjarðlægð fyrr en stútar hafa verið tengdir við 
innanhússlögn eða tæki. Í gegnum neðsta gólf, botnplötu, 
skal setja ramma, 0.2x0.2 m, umhverfis stútana. 
 
Frágangur frárennslislagna utan grunns skal vera eins og lýst 
er fyrir lagnir í grunni. Grafa skal fyrir lögnum niður á 
burðarhæfan botn. Skipta skal um jarðveg undir frárennslislögn, 
þegar hann er ekki burðarhæfur að dómi eftirlitsmanns. 
 
3.1.2.   Plaströr. 
 
Lagnir úr plasti séu af viðurkenndri gerð, t.d. stífu PVC. 
Samskeyti eru þétt með þar til gerðum gúmmíhringum. 
Plastlagnir skal leggja samkvæmt ÍST 65 miðað við "auðveld 
skilyrði". Lagnir skal leggja í þjappaðan sand, þannig að 
þær hvíli á belgjum en ekki á múffum. 
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3.1.3.   Hitaþolin plaströr. 
 
Ganga skal frá afrennsli hitaveitu frá inntaki í brunn utan 
við hús. Nota skal hitaþolin PEH plaströr, sem lögð skulu í 
sand meðfram frárennslislögnum. 
 
3.1.4.   Brunnar. 
 
Brunnar skulu byggðir úr þar til gerðum brunnahlutum og 
settir á traustan steypubotn. Steypa skal rásir í botni sem 
mynda eðlilegt rennsli. Brunnum skal lokað með steypujárnsloki 
eða steinsteyptu loki, sem staðsetja skal í hæð rétt 
neðan við endanlegt jarðvegsyfirborð, eða 0.15 m neðan við 
yfirborð steinhellna. 
 
3.1.5.   Lagnir innanhúss. 
 
Frárennslislagnir innanhúss (yfir botnplötu) eru PP pípur, 
eða sambærilegar, sem viðurkenndar eru af byggingarfulltrúa 
til þessarar notkunar. Öll tengistykki skulu vera úr sama 
efni. Samskeyti skal þétta með þar til gerðum gúmmíhringjum 
og skal fara nákvæmlega eftir fyrirmælum framleiðanda. 
Skurðir á pípum skulu vera jafnir, en ekki hrjúfir. Að öðrum 
kosti sé pípan ekki notuð. 
 
Pípur vefjist með 25 mm gler- eða steinullareinangrun og 
plastdúk yst. 
 
3.1.6.   Rotþró. 
 
Rotþró skal gerð samkvæmt sérteikningu. Fylgja skal leiðbeiningum 
Hollustuverndar ríkisins vegna mengunarvarna. 
 

3.2. NEYSLUVATNSLAGNIR. 
 
3.2.1.   Lagnir í jörð. 
 
Lagnir í jörð skulu vera úr PEH-plasti eða sambærilegu. Dýpi 
lagnar frá endalegu jarðvegsyfirborði skal hvergi vera minna 
en 1,2 m. Hlífðarlag úr sandi skal setja utan um pípur, 
minnst 0.15 m umhverfis þær. 
 
3.2.2.   Spindillokar. 
 
Stofnloki utanhúss á kaldavatnsheimæð skal vera með framlengdum 
spindli upp að jarðaryfirborði. Utan um spindil skal 
setja 100 mm steinrör sem lokast efst með steypujárnsloki í 
endanlegri jarðvegshæð. 
 
3.2.3.   Vatnsinntak. 
 
Pípur frá renniloka inn í gegnum sökkulvegg skulu vera 
galvanhúðaðar stálpípur skv. DIN 2440. Pípur skulu fyrst 
ryðvarðar með góðri ryðvarnarmálningu, þá tjörubornar og 
síðan skal vefja þær með plastrenningi. 
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3.2.4.   Stálpípur. 
 
Efni í neysluvatnslögn innanhúss skal vera zinkhúðað, bæði 
pípur og tengistykki og fullnægja DIN 2240 eða DS 540. 
 
Pípur skulu snyrtilega skornar og pípuendar rifnir upp 
þannig, að þeir verði keilulaga og lausir við hvassa brún. 
Pípur skal leggja með halla, þar sem því verður við komið, 
svo að tæma megi lögnina. 
 
Við pípulögn skal gæta þess, að stútur fyrir heitt vatn sé 
til vinstri, þegar staðið er fyrir framan tæki. Öllum stútum 
skal lokað með töppum. 
 
Áður en samskeyti á pípum eru einangruð, skal þrýstireyna 
kerfið með köldu vatni og 8 kg/cm2 þrýstingi. Þrýstingurinn 
skal haldast á kerfinu í 24 klst. án þess að falla. Athuga 
skal öll samskeyti og ganga úr skugga um, að kerfið sé 
þétt. Þrýstimælir skal vera á kerfinu á meðan prófun fer 
fram. Tilkynna skal eftirlitsmanni með eins sólarhrings 
fyrirvara, hvenær prófun á að fara fram. 
 
Neysluvatnspípur skal einangra með 20 mm glerullarhólkum og 
vefja með mjúkum plastdúk. Þar sem hús eru einangruð að 
utan, nægir að einangra pípur með 10 mm einangrun. 
Pípur sem liggja undir loftplötum skal hengja upp með mest 
2 m millibili. 
 
3.2.5.   Lokar. 
 
Lokar skulu vera af vandaðri gerð sem eftirlitsmaður 
samþykkir. 
 
3.2.6.   Þrýstimælar. 
 
Þrýstimælar skulu vera af viðurkenndri gerð. Þeir skulu sýna 
kg/cm2 og vera með stórri skífu. 
 
3.2.7.   Þrýstingsminnkarar. 
 
Þrýstingsminnkarar skulu vera af vandaðri gerð, sem 
eftirlitsmaður samþykkir. Þeir skulu vera stillanlegir, 
stillisvið 2-8 bar. Þrýstingsmælir, sem sýnir útþrýsting, 
skal fylgja. 
 
3.2.8.   Kranar. 
 
Kranar skulu vera krómaðir og með slöngustút. 
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3.3. HITALÖGN. 
 
3.3.0. Stálpípur. 
 
Efni í hitalögn, bæði pípur og tengistykki, skulu fullnægja 
DIN 2240 eða DS 540. 
 
Pípur skulu snyrtilega skornar og pípuendar rifnir upp 
þannig, að þeir verði keilulaga og lausir við hvassa brún. 
Pípur skal leggja með halla, þar sem því verður við komið, 
svo að tæma megi lögnina. 
 
Áður en samskeyti á pípum eru einangruð, skal þrýstireyna 
kerfið með köldu vatni og 8 kg/cm2 þrýstingi. Þrýstingurinn 
skal haldast á kerfinu í 24 klst. án þess að falla. Athuga 
skal öll samskeyti og ganga úr skugga um að kerfið sé þétt. 
Þrýstimælir skal vera á kerfinu á meðan prófun fer fram. 
Tilkynna skal eftirlitsmanni með eins sólarhrings fyrirvara, 
hvenær prófun á að fara fram. 
 
Hitalagnir skal einangra með 20 mm glerullarhólkum og vefja 
með mjúkum plastdúk. Þar sem hús eru einangruð að utan, 
nægir að einangra pípur með 10 mm einangrun. 
Hitalagnir sem liggja undir loftplötum skal hengja upp 
með a.m.k. 2 m millibili. 
 
3.3.1.   Ofnar. 
 
Ofnar eru af þeirri gerð og stærð sem tilgreind er í magnskrá 
og á teikningum. 
Gæði ofna og varmagjöf skal vera í samræmi við ÍST-69. 
 
Ofna skal staðsetja þannig á vegg að neðsta brún á ofni sé í 
100-120 mm hæð frá frágengnu gólfi. Fjarðlægð frá frágengnum 
vegg og að ofni verði 35-50 mm. 
 
Ofnar skulu sitja á þar til gerðum upphengjum, sem skulu 
fylgja frá verksmiðju. Á hvern ofn komi lofttæmingarskrúfa 
og snúi tæmingarop frá vegg. 
 
Setja skal stillité á alla ofna og ofnloka samkvæmt því sem 
tilgreint er í ofnaskrá. 
 
Varmamagn í tilboðsskrá er gefið upp í hundruðum kgcal/klst 
(eining er 100 kgcal/klst.), eða í hundruðum Watta (eining 
er 100 W), eftir því sem við á. 
 
3.3.2.    Lokar. 
 
Lokar skulu vera af vandaðri gerð sem eftirlitsmaður 
samþykkir. 
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3.3.3.   Þrýstijafnari. 
 
Þrýstijafnari skal vera af vandaðri gerð (t.d. AVD frá 
Danfoss), sem eftirlitsmaður samþykkir. 
 
3.3.4.   Hita- og þrýstimælar. 
 
Hita- og þrýstimælar skulu annað hvort vera sjálfstæðir eða 
sambyggðir (skv. magnskrá), og vera með brunni niður í 
vatnsrás. 
 
3.3.5.   Segulloki og hebergishitastillir. 
 
Segulloki, 220 volta, komi inn á tengigrind hitaveitu, fyrir 
framan einstreymisloka. Herbergishitastillir sömu gerðar, 
sem kemur í stofu, útvegar verktaki, en rafverktaki setur 
hann upp og tengir. 
 
3.3.6.   Plaströr til geislahitunar. 
 
Til hitunar hússins notist plastpípur, sem lagðar skulu yfir 
járnagrind, c/c 250, og í u.þ.b. 50 mm fjarlægð frá yfirborði. 
Yfirborðshiti á gólfplötu skal vera ca. 25-26 gr. 
Pípurnar skulu þola minnst 40 gr. inntakshita. Pípurnar séu 
t.d. af "pex" eða "Varmo" gerð, eða sambærileg, sem eftirlitsmaður 
verkkaupa samþykkir. 
Kerfið skal þrýstiprófað með 6 kg/cm2 þrýstingi er standi á 
kerfinu í minnst 24 klst. 
 

3.4.   HREINLÆTISBÚNAÐUR. 

 
3.4.0.   Handlaugar. 
 
Handlaugar skulu vera úr hvítu, brenndu postulíni. Efnið 
skal vera vandað og gallalaust. Handlaugar skulu vera að 
stærð um 400 x 600 mm með einu gati fyrir blöndunartæki. 
Festingar fyrir handlaugar skulu vera krómaðir vinklar úr 
smíðajárni. Botnventlar handlauga skulu vera með innbyggðum 
botnloka. Vatnslásar handlauga og botnstykki skulu vera 
krómaðir. 
 
Blöndunartæki fyrir handlaugar skulu vera borðtæki. Þau 
skulu vera krómuð. 
 
3.4.1.   Vatnssalerni. 
 
Salerni skulu vera úr hvítu, brenndu postulíni. Efnið skal 
vera vandað og gallalaust. Salerni skulu vera með gólfstút, 
lágskolandi skolkassa, harðri setu og loki á hjörum. Setja 
skal gúmmípakkningu undir salernisfót og festa salerni með 
ryðfríum skrúfum. 
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3.4.2.   Skolvaskur. 
 
Skolvaskur í þvottahúsi skal vera úr stáli með botnventli, 
tappa og keðju eða loku. Stærð skolvasks skal vera um 400 x 
450 mm. 
 
3.4.3.   Eldhúsvaskar. 
 
Í eldhúsinnréttingu skal vera stálvaskur með tveimur hólfum. 
Rist skal vera í minna hólfinu, en botnventill með keðju og 
tappa í hinu. Milli hólfanna skal vera yfirfallskantur. 
Vaskur skal vera með sléttum kanti utan við skálar, gerðum 
til að setja ofan í borðplötu með harðplasti. Vaskur skal 
vera úr ryðfríu stáli (króm, nikkel, stáli 18/8 eða öðru 
jafngóðu). Honum skal fylgja vatnslás. 
 
Blöndunartæki fyrir eldhúsvaska skulu vera borðtæki með 
sveiflustút. Blöndunartæki skulu vera krómuð. 
 
3.4.4.   Sturtubotn. 
 
Sturtubotn skal vera úr stáli, hvítemeleraður og af þeirri 
stærð sem kveðið er á um í magnskrá. 
 
3.4.5.   Blöndunartæki fyrir sturtur. 
 
Blöndunartæki fyrir sturtur skulu vera veggtæki með 
sturtubúnaði með snaga fyrir dreifara. Blöndunartæki skulu 
vera krómuð. 
 
3.4.6.    Þvottavélakranar. 
 
Þvottavélakranar skulu vera krómaðir með slöngustút. 
 
3.4.7.   Niðurföll. 
 
Niðurföll skulu vera úr plasti og með vatnslás. 
 

 
4.0. RAFORKUVIRKI  
 
4.0.0.   Magntaka. 
 
Allt efni er talið og mælt af teikningum án tillits til 
rýrnunar. Því skal gera ráð fyrir rýrnun og ýmsum smáhlutum 
svo sem kapalskóm og skrúfum í einingarverði viðkomandi þátta. 
 
4.0.1.   Reglugerðir. 
 
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði 
reglugerða Rafmagnsveitu ríkisins og Rafmagnseftirlits 
ríkisins. Raflagnaefni og búnaður þess, svo og allir lampar, 
skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Rafmagnseftirlit 
ríkisins viðurkennir. Um reglugerðir o.þ.h. vísast að öðru 
leyti til hinna almennu tilboðs og útboðsskilmála í almennu útboðslýsingunni. 
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4.0.2.   Eftirlit. 
 
Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og 
skal verktaki í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við 
verkkaupa eða eftirlitsmann hans og tilkynna með nægum fyrirvara 
lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir: 
 
a)   Lagning pípna í hvert einstakt loft. 
b)   Þegar breytingar eru gerðar frá áður 
      lögðum pípum, gert við pípur, sem 
      höggnar hafa verið í sundur eða 
      skemmst af öðrum ástæðum. 
c)   Þegar gengið hefur verið frá pípukerfinu 
      að fullu og áður en dósum, greinkössum 
      eða töflukössum er lokað. 
d)   Lagning pípna í einangrun og létta veggi. 
e)   Þegar gengið hefur verið frá ídrætti 
      og tengingum í töflum og dósum. 
      (Þ.e. áður en töflukössum og dósum 
      er lokað). 
f)   Verkið allt til fullnaðarúttektar. 
 
4.0.3.   Samræming verka. 
 
Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra 
á vinnu verktaka í húsinu. Rafverktaka ber að leitast við að 
ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar framkvæmdir í 
húsinu, þannig, að ekki standi á raflögnum. 
 
4.0.4.   Heimtaug. 
 
Heimtaug kemur inn í aðaltöflu hússins. Rafverktaka ber að 
annast umsókn um hana. 
 
4.0.5.   Raforkugjöld. 
 
Aðalverktaki greiðir allan kostnað af bráðabirgðalögnum og 
alla raforkunotkun vegna byggingar hússins. 
 
4.0.6.   Prófanir og úttekt. 
 
Rafverktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar 
raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum atriðum. Prófanir 
skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
Fullnaðarúttekt Rafmagnsveitu skal lokið, þegar verkið er 
afhent verkkaupa. 
 
4.0.7.   Kostnaður vinnulagna. 
 
Aðalverktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald 
raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu hússins. 
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4.0.8.   Snertispennuvarnir. 
 
Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða 
fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri marklekastraum en 30 
milliamper. 
 
Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í 
bilanatilvikum geti ekki orðið hærri en 50 volt. Í 
jarðskaut skal nota 25 mm2 gildan margþættan eirvír og/eða 
teina úr eirstáli. 
 
Jarðskaut skal þannig staðsett, að því verði ekki hætta búin 
af jarðraski eða af öðrum aðgerðum vegna 
byggingarframkvæmdanna. 
 
Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á 
byggingarstað svo og raflagnir og búnaður allur, skal vera af 
vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá 
meðferð sem vænta má, jafnt utan húss sem innan. 
 
Allir tenglar skulu gerðir fyrir jarðtengingu. Málmhlutar 
allra jarðtengingarskyldra raflagna, tækja og búnaðar, skulu 
vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra 
undantekningarlaust lögð á sama hátt, og innan sömu pípu eða 
kápu, og straumfarataugar. Veituna skal vera hægt að rjúfa 
hvenær sem er með einum alpóla aðalrofa. Semaðalrofa má 
nota jarðstraumsliða. 
 
4.0.9.   Vinnubrögð. 
 
Vinnubrögð almennt skulu ekki vera lakari en lýst er í 
ákvæðisvinnutaxta rafvirkja. 
 

4.1. RAFLÖGN Í STEYPU 
 
4.1.0.   Sökkuljarðskaut. 
 
Til spennujöfnunar er járnalögn í grunni hússins vandlega 
bundin saman, þannig að hún myndi leiðandi samband. Teinn er 
tekinn upp úr botnplötu í tengidós undir aðaltöflu og tengdur 
inn á spennujöfnunarskinnu hússins með 16 q vír frá tengiboxinu. 
 
4.1.1.   Heimtaugapípur. 
 
Heimtaugapípur skulu vera plastpípur, t.d. frá Reykjalundi. 
Rafverktaki sér um að leggja pípurnar samkvæmt uppdráttum 
að aðaltöflu. Vanda skal beygjur upp í töflu. Sjá reglur 
um beygjuþvermál. 
Pípurnar komi út úr sökkli hússins 60 cm undir 
jarðvegsyfirborði. 
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4.1.2.   Pípur og samskeyti. 
 
Raflagnapípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri 
gerð. Pípur skulu vera þannig gerðar, svo og búnaður 
þeirra, að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum 
eða af skörpum brúnum pípuenda. Í alla töflukassa, tengikassa 
og gegnumdráttarkassa skal setja töflustúta (t.d."Fibo"). Til 
varnar óhreinindum skal öllum opnum pípum lokað með þar til 
gerðum plasttappa um leið og þær erulagðar. Verja þarf 
samskeytibúnað þannig, að steypa getiekki gengið inn í 
pípur eða dósir, þegar múrað eða steypt er. 
 
Festa skal pípur með hæfilegu millibili í bendistál, þannig 
að þær hreyfist ekki til, þegar verið er að leggja niður 
steypu. 
 
Þar sem pípur lágspennu (220 V) og smáspennulagna (sími, 
dyrasími), koma hlið við hlið, upp eða niðurúr loftum eða 
út úr veggjum, skulu þær merktar þannig, að auðvelt sé að 
sjá hvaða kerfi hver pípa tilheyrir. 
 
4.1.3.   Töflukassar. 
 
Töflur skulu vera innfelldar, nema e.t.v. aðaltafla. "Fibo"- 
stútar eða tilsvarandi notist fyrir pípur í töflukassa og 
tengikassa. Töflukassar skulu lokaðir með handsnerli. Skrá 
yfir töflugreinar séu innan á loki hvers kassa. Gangaskal 
tryggilega frá töflunum og skulu þær að öllu leiti lausar við 
ryk og önnur óhreinindi áður en búnaður verður settur í þær. 
 
4.1.4.   Tengikassar - box. 
 
Tengikassar skulu vera plastkassar, verði því við komið, eða 
galvanhúðaðir málmkassar af vandaðri gerð. Þeir skulu vera 
nægilega rúmgóðir, til þess að tengingar, sem í þeim verða, 
verði aðgengilegar. 
 
4.1.5.   Dósir. 
 
Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir hafi 
skrúfufestingu fyrir lok eða lampa. Rofa og tengladósir hafi 
skrúfufestingu fyrir viðkomandi búnað. Vanda skal ísetningu 
dósa. 
Allar dósir skulu vera sléttar við endanlegan flöt. Öllum 
dósum ber að skila með loki eða búnaði, eins og við á hverju 
sinni. 
 
4.2. FRAMLENGING OG DÓSIR 
 
4.2.0.   Pípur og samskeyti. 
 
Raflagnapípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri 
gerð. Pípur skulu vera þannig gerðar, svo og búnaður 
þeirra, að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum, 
eða af skörpum brúnum pípuenda. Í alla töflukassa, tengikassa 
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og gegnumdráttarkassa skal setja plaststúta. T.d."Fibo". 
 
Pípur sem lagðar verða í timburveggjum skulu vera velfestar. 
Þar sem pípur liggja í einangruðum útveggjum, skal þess gætt 
að einangrun rýrni sem minnst við lagningu þeirra.Þá skal 
þess vandlega gætt, að hljóðeinangrun í milliveggjum skaddist 
ekki við lagningu pípna. 
 
Þar sem pípur lágspennu (220 V) og smáspennulagna (sími, 
dyrasími) koma hlið við hlið, skulu þær merktar þannig, að 
auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi hver pípa tilheyrir. 
 
4.2.1.   Dósir. 
 
Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir hafi 
skrúfufestingu fyrir lok eða lampa. Rofa og tengladósir hafi 
skrúfufestingu fyrir viðkomandi búnað. Vanda skal ísetningu 
dósa. 
Allar dósir skulu vera sléttar við endanlegan flöt. Öllum 
dósum ber að skila með loki eða búnaði, eins og við á hverju 
sinni. 
 
4.2.3.   Töflukassar. 
 
Töflur skulu vera innfelldar. "Fibo"-stútar eða tilsvarandi 
notist fyrir pípur í töflukassa og tengikassa. Töflukassar 
skulu lokaðir með handsnerli. Skrá yfir töflugreinar séu 
innaná loki hvers kassa. Ganga tryggilega frá töflunum og 
þær skulu að öllu leyti lausar við ryk og önnur óhreinindi, 
áður en búnaður verður settur í þær. 
 
4.2.4.   Tengikassar - box. 
 
Tengikassar skulu vera plastkassar, verði því við komið, eða 
galvanhúðaðir málmkassar af vandaðri gerð. Þeir skulu vera 
nægilega rúmgóðir, til þess að tengingar, sem í þeim verða, 
verði aðgengilegar. 
 
4.3. TENGLAR, ROFAR, ÍDRÁTTUR O.FL. 
 
4.3.0.   Tenglar. 
 
Allir tenglar skulu vera af vandaðri gerð og gerðir fyrir 
a.m.k. 16 ampera málstraum miðað við 220 volta spennu og 50 
rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Tenglarnir skulu 
vera alinnfelldir SCHUCO tenglar eða samsvarandi. Tenglar 
skulu skrúfaðir í dósir, þ.e. ekki festir með klemmu. 
Klær skulu fylgja tenglum sem eru stærri en 1x16 A. 
 
4.3.1.   Rofar. 
 
Allir rofar skulu vera af vandaðri gerð, samsvarandi tenglum 
að lit. Skulu þeir vera frá sama framleiðanda, gerðir 
fyrir a.m.k. 10 ampera málstraum miðað við 220 volta spennu 
og 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Rofar skulu 
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vera alinnfelldir og skrúfaðir í dósir, þ.e. ekki festir með 
klemmu. 
 
 
4.3.2.   Raftaugar. 
 
Raftaugar skulu vera plasteinangraður eirvír. Einangrun skal 
fullnægja kröfum Rafmagnseftirlits ríkisins. Afleiðslur 
skulu ekki vera grennri en 1.5 mm2, en annars þola þann 
málstraum sem getið er á tengimyndum. Litur einangrunar þeirra 
á að vera samkvæmt forskrift frá Rafmagnseftirliti ríkisins. 
 
4.3.3.   Tengi og tengilistar. 
 
Nota skal viðurkennd 6 víra tengi í dósum. Tengilistar skulu 
hæfa þeim taugum sem þeim eru ætlaðar. 
 
4.3.4.   Rafbúnaður í töflukössum. 
 
Í töflukössum skal koma fyrir þeim búnaði og tækjum sem sýnd 
eru á uppdráttum og/eða er getið í lýsingu þessari. Töflukassar 
skulu vera vel rúmir og auðvelt að bæta í þá, ef á 
þarf að halda síðar. Núll og jarðskinnur skulu settar eftir 
því sem við á, miðað við þann búnað sem tengja þarf. Ekki 
skal setja nema eina taug undir hverja skrúfu núll og jarðskinnu. 
Sjálfvirk vör séu með yfirálags- og skammhlaupsvörn. 
Lekarofar og allur búnaður í töflum á að vera viðurkenndur 
af Rafmagnseftirliti ríkisins. 
 
Í töflum og kössum skulu taugar vera skipulega lagðar og 
festar þannig að þær haggist ekki. Vör, rofar, raðklemmur 
og taugar skulu allar merktar, t.d. með tölu og bókstöfum, 
að auðvelt sé að sjá, hvar hver taug á að tengjast og fyrir 
hvað viðkomandi taug er. 
 
4.3.5.   Plaststrengir. 
 
Einangrun plaststrengja skal fullnægja kröfum Rafmagns 
eftirlits ríkisins. Afleiðslurskulu ekki vera grennri 
en 1,5 mm2, en annars þola þannmálstraum sem getið er á 
tengimyndum. Einangrun allra leiðsla skalhafa lit samkvæmt 
forskrift frá Rafmagnseftirliti ríkisins. 
 
4.4. LAMPAR OG TÆKI. 
 
4.4.0.   Lampar. 
 
Lampar skulu vera samkvæmt tilboðsskrá. Þeim skal fylgja 
allur nauðsynlegur búnaður, svo sem upphengi o.þ.h. til 
fullnaðarfrágangs. Þar sem lampar koma beint á dósir, skulu 
dósir vera í samræmi við það. 
Allir lampar skulu hafa fengið samþykki raffangaprófunar til 
notkunar á þeim stöðum og við þær aðstæður, sem þeim eru 
ætlaðar. 
Í hverjum lampa skal vera merki, er segir til hve stóra peru 
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setja megi í lampann. 
 
Perur í stærðum eins og sýnt er í lampaskrá skal setja í alla 
lampa. Rafverktaki skal setja nýjar perur í alla lampa eigi 
meira en viku áður en verkinu er skilað, og skal hann gera 
eftirlitsmanni aðvart þar um, áður en þetta er gert. 
 
4.4.1.   Eldavélar. 
 
Verktaki skal leggja til og tengja hvítemeleraða eldavél 
tilbúna til notkunar. Í eldavél skal vera bökunarofn og 
hitaskápur fyrir neðan. Hellur skulu vera fjórar. Gerð 
t.d. RAFHA E. 8204 
 
4.4.2.   Eldhúsvifta, gufugleypir. 
 
Verktaki leggur til, setur upp og tengir eldhúsviftu og 
gufugleypi, sem hefur sömu áferð og lit og sé frá sama 
framleiðanda og eldavél. 
 
4.4.3.   Þilofnar. 
 
Verktaki leggur til og tengir þilofna tilbúna til notkunar, 
samkvæmt ofnaskrá á uppdrætti. Á hverjum ofni fyrir sig skal 
vera hitastillir sem heldur völdu hitastigi. Ofnar séu t.d. 
af gerðinni NOBQ. 
 
4.4.4.   Neysluvatnshitari. 
 
Verktaki leggur til og tengir neysluvatnshitara tilbúinn til 
notkunar. Hitarinn skal vera af viðurkenndri gerð, 
"emeleraður" að innan og vel einangraður gegn varmatapi. 
Samráð skal vera á milli rafverktaka og pípulagningameistara 
um tengingu og prófun hitarans. 
 
4.4.5.   Rafmagnsketill. 
 
Rafverktaki leggur til og tengir, tilbúinn til notkunar, 
rafmagnsketil til upphitunar hússins. Ketillinn skal vera af 
vandaðri gerð og samþykktur af Rafmagnseftirliti ríkisins. 
Samráð skal vera á milli rafverktaka og pípulagningameistara 
um tengingu og prófun hitarans. 
 
4.4.6.   Eldavél. 
 
Rafverktaki leggur til og tengir hvítemileraðar eldunarhellur 
tilbúnar til notkunar. Í helluborði skulu vera tvær 
eldunarhellur. Gerð t.d. BEHA KP - 2 frá Rafha. 
 
4.4.7.   Blásarar. 
 
Rafverktaki skal leggja til, setja upp og tengja þakblásara 
til útloftunar. Blásararnir falla í þar til gerð göt,sem 
verða fyrir hendi á þakplötu. Uppsetning skal fara framáður 
en vinna við þakfrágang hefst. 
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4.5. LÁGSPENNUTÆKI.  
 
4.5.0.   Loftnetskerfi. 
 
Rafverktaki skal draga coaxist loftnetsstreng í allar 
pípur og setja tvöfalda tengla. Loftnetum, útvarpsloftneti 
og sjónvarpsloftneti, skal koma fyrir þar sem sýnt er á 
uppdrætti. Sé um magnað kerfi að ræða skal liggja sérstök 
pípa frá hvoru loftneti fyrir sig að magnara. 
Magnari kerfisins skal vera fyrir sjónvarp, útvarp og video. 
Deilidósum skal koma fyrir á þeim stöðum sem sýnt er á 
uppdrætti. Hverri íbúð skal fylgja tilbúin snúra fyrir 
sjónvarpstæki og tilbúin snúra með ohmbreyti fyrir 
útvarpstæki. Kerfi skal að fullu tilbúið til notkunar við 
afhendingu hússins. 
Til nánari glöggvunar skal líta á rásmynd kerfisins. 
 
4.5.1.   Dyrasímakerfi. 
 
Rafverktaki leggur lagnir og sér um tengingar og uppsetningu 
á dyrasímakerfi svo það verði að fullu tilbúið til 
notkunar. Dyrasímastöð og tæki séu af gerðinni "SSS VARIO" 
eða annari jafn góðri. 
Hnappa skal staðsetja samkvæmt uppdrætti. Setja skal 
segulskrá á útihurð svo hægt sé að opna frá öllum innisímum. 
Spennugjafi komi til festingar á grind í töflu. 
 
4.5.2.   Dyrabjöllur. 
 
Rafverktaki leggur lagnir, sér um tengingar og uppsetningu á 
dyrabjöllum. Bjöllur skulu vera litlar ding-dong. 
Bjölluhnappar komi viðhurð og spennar séu til festingar 
á töflugrind. 
 
4.5.3.   Brunavarnarkerfi. 
 
Rafverktaki skal skila brunavarnarkerfi fullfrágengnu við 
afhendingu hússins. Setja skal skynjara samkvæmt teikningu, 
og nota venjulegar loftdósir undir þá. Venjulegar rofadósir 
notast fyrir handboða og veggdósir fyrir bjöllur. 
Að bjöllum skal draga 1,5q einþættan vír en 1q fjölþættan vír 
að skynjurum. Stjórnstöð gefur til kynna frá hvaða rás 
viðvörun kemur og hefur einnig möguleika á tengingu símaviðvörunar 
til slökkvistöðvar. 
 

5.1.  FRÁGANGUR INNANHÚSS 
 
5.1.0.   Gólfílögn. 
 
Gólf skal rétta með allt að 4 cm þykkri ílögn (sjá neðan). 
Ílögnin skal alls staðar bindast fullkomlega við stein þannig 
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að hvergi heyrist holhljóð, þegar slegið er á. Finnist 
slíkir staðir skal brjóta þá upp og lagfæra. 
Þar sem niðurföll eru sýnd á gólfum skal hafa minnst 1% halla 
að gólfniðurfalli. 
Þess skal gætt að form á stigaþrepum sé í samræmi við 
sérteikningar. 
 
Verktaki skal kynna sér gerðir og þykkt gólfefna áður en 
ílögn er lögð, og hafa þykkt ílagnar í samræmi við það, 
þannig að endanleg hæð gólfa verði hin sama. 
 
5.1.1.   Vélslípun gólfs. 
 
Gólf skal vélslípa í jafnri hæð. Þar sem niðurföll eru sýnd á 
gólfum skal hafa minnst 1% halla að þeim. Þess skal gætt að 
sprungumyndun verði ekki við þornun. 
 
5.2. LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR. 
 
5.2.00. Allt efni skal vera valið og gallalaust. Viðarefni skal vera 
kvistalítið, húsþurrt og kantheflað, ef annað er ekki tekið 
fram.. 
 
5.2.1.   Grind gifsveggja. 
 
Gifsveggir skulu byggðir úr stál stoðum, c/c 600 mm  
af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá. Milli 
veggja og lofts, veggja og gólfs og þar sem veggur gengur að 
öðrum skal koma fyrir tveim sjálflímandi P.V.C. þéttilistum 
um 10 mm frá köntum grindar. Sjá sérteikn. 
 
5.2.2.   Grind timburlofta. 
 
Þar sem loft eru niðurklædd skal setja uppgrind úr 
þykktarheflaðri furu af þeirri stærð sem kveðið er á um í 
magnskrá og skulu listar vera undir öllum plötusamskeytum. 
Meðfram öllum veggjum komi leiðarar úr sama efni. 
 
5.2.3.   Listar á timburvegg. 
 
Afréttir listar úr furu, af þeirri þykkt sem kveðið er á um í 
magnskrá koma á timburgrind í a.m.k. c/c 600 mm og undir alla 
plötukanta. 
Negla skal lista í hverri stoð með 2 stk. 31/80 galv. 
Þar sem rakaþétt lag er sýnt undir listum skal gæta þess að 
það skemmist ekki við uppsetningu þeirra. 
 
5.2.4.   Listar á timburloft. 
 
Afréttir listar úr furu af þeirri þykkt sem kveðið er á um í 
magnskrá koma undir sperrur eða timburgrind í a.m.k. c/c 600 
mm og undir alla plötukanta. 
Negla skal lista með 2 stk. galv. nagla í hverri sperru eða í 
c/c 300 mm. Þar sem rakaþétt lag er sýnt undir listum skal 
gæta þess, að það skemmist ekki við uppsetningu þeirra. 
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5.2.5.   Steinullareinangrun í gifsvegg. 
 
Inn á milli stoða kemur steinull af þeirri þykkt sem kveðið 
er á um í magnskrá, þannig að hún liggi alls staðar fast við 
grind og hvergi myndist holrými. 
Lagnir í vegg skal vefja með einangrun. Sjá sérteikn. 
 
5.2.6.   Steinullareinangrun í timburloft. 
 
Milli sperra kemur steinullareinangrun af þeirri þykkt sem 
kveðið er á um í magnskrá í a.m.k. tveimur lögum, þannig að 
hún liggi alls staðar fast að öllum veggjum eða þakhlutum og 
hvergi myndist holrými án þess þó að hún pressist saman. 
Samskeyti skulu hvergi standast á. 
Þar sem er gert ráð fyrir útloftun skal gæta þess, að 
útloftunarbil a.m.k. 25 mm myndist. Sjá sérteikn. 
 
5.2.7.   Rakavarnarlag úr þolplasti á timburvegg. 
 
Rakavarnarlag úr 0,2 mm þolplasti skal setja á grind. 
Samskeyti skarast einungis á timburundirstöður minnst 20 cm 
og þéttist nægilega. Vanda skal þéttingu milli 
rakavarnarlags veggs og lofts eða gólfs. (Sjá leiðbeiningar 
frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, um frágang á 
plastdúk fyrir rakavörn.) 
 
5.2.8.   Rakavarnarlag úr þolplasti í loft. 
 
Rakavarnarlag úr 0,2 mm þolplasti skal setja neðan á sperrur 
eða bita. Samskeyti skarast minnst 20 cm einungis á 
timburundirstöður og þéttist nægilega. 
Vanda skal þéttingu milli rakavarnarlags veggs og lofts. 
(Sjá leiðbeiningar frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 
um frágang á plastdúk fyrir rakavörn.) 
. 
5.2.9.    Gólfparkett. 
 
Gólfparkett úr timbri skal vera kvistalítið samlímt af þremur 
lögum, og vera af þeirri þykkt og efni sem kveðið er á um í 
magnskrá. Efnið skal vera gallalaust, og tilbúið til 
notkunar, um leið og lagningu er lokið. 
Við lagningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda í 
hvívetna. 
Undir parkett komi eitt lag af korkpappa eða til þess gerðu 
frauðplasti (3 mm). 
 
5.2.10.   Borð. 
 
Borð úr heflaðri furu, af þeirri þykkt sem kveðið er á um í 
magnskrá, koma ofan á vegg.Gæta skal þess sérstaklega  
að borðin séu kvistlítil og heilleg. 
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5.2.11.   Kverklistar. 
 
Milli veggja og lofts komi heflaðir furulistar, 22x145 mm. 
 
5.2.12.   Glugga- og hurðaáfellur. 
 
Glugga- og hurðaáfellur skulu vera af þeirri stærð og efni 
sem kveðið er á um í magnskrá og skal gengið þannig frá að 
hvergi séu hvassar brúnir. 
Áfellur skal fella hornrétt að karmi með tappa þannig að 
engin fúga myndist milli karms og áfella. Horn skal skera 
undir 45o. 
 
5.2.13.   Sólbekkir . 
 
Sólbekkir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem kveðið er á 
í magnskrá, þó skulu þeir ná a.m.k. 2 cm út fyrir ofna. Þeir 
skulu falla að gluggakarmi með tappa. Sólbekkir skulu ná 50 
mm yfir gluggaop, þar sem því verður við komið, og horn skulu 
vera afrúnuð. 
 
Sé sólbekkur úr límtré skal hann vera heill þ.e. ekki límdur 
saman úr smærri einingum. 
Sólbekkir skulu vera lakkaðir a.m.k. þrjár umferðir af glæru 
lakki. 
 
Sólbekkir úr spónaplötum skulu vera tvöfaldir að framan og á 
hliðum. Þeir skulu klæddir harðplasti sem líma skal á með 
vatnsþolnu lími. Litir sjá efnis- og litaskrá. 
Plastdúkurinn á að vera heill. 
 
5.2.14.   Lagnastokkar. 
 
Lagnastokka skal smíða s.kv. sérteikningu. 
 
5.3.   MÁLUN. 
 
5.3.00. Við alla málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum 
 
framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd. 
Um efni og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá. 
Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. 
Rakastig í múrhúðuðum veggjum skal vera undir 2% áður en 
málun innanhúss hefst. 
Bent skal á að helstu framleiðendur málningar hafa gefið út 
leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, eru verktakar 
kvattir til að kynna sér þær. 
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5.3.1.   Málun gipsplatna. 
 
Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. 
Gera skal við naglaholur, samskeyti og aðrar misfellur á 
yfirborðinu með sparsli og slípa yfir. 
 
Að lokum skal mála samkvæmt efnis- og litaskrá eins og lagt 
er til hér á eftir: 
 
1) Veggi og loft í eldhúsi, baðherbergi, búri, 
þvottaherbergi skal mála með þremur umferðum af 
plastmálningu. Með 15% herði í síðustu umferð. 
 
2) Veggi og loft í öðrum herbergjum, gangi og skála skal 
mála tvisvar með plastmálningu. Með 10% herði í 
síðustu umferð. 
 
5.3.2.   Málun steyptra gólfa. 
 
Gólf skal mála sem hér segir: 
1. Þvo með 20% saltsýru. 
2. Þvo saltsýru af gólfum. 
3. Grunna með þynntu epoxylakki. 
4. Gera við. 
5. Tvílakka með epoxylakki. 
 
5.3.3   Málun karma, pósta, gluggagrinda og útihurða. 
 
Á verkstæði skal bera á glugga og útihurðir tvær umferðir af 
Kjörvara eða öðru samsvarandi fúavarnarefni. Fyrri umferðin 
skal vera með litlausu fúavarnarefni en sú síðari með lit 
skv. efnis- og litaskrá. 
Eftir ísetningu skal mála glugga og útihurðir með því efni 
sem tilgreint er í efnis- og litaskrá. 
Áður en málun hefst skal gera við glugga og hurðir, þannig að 
viðunandi áferð náist. 
 
5.3.4.   Málun karma og pósta skilrúms og/eða innihurða. 
 
Karma og pósta skilrúms og/eða innihurðir skal fyrst grunna, 
og mála síðan með því efni sem tilgreint er í efnis- og 
litaskrá. Áður en málun hefst skal gera við, þannig að 
viðunandi áferð náist. 
 
5.3.5.   Málun glugga- og hurðaáfella. 
 
Glugga- og hurðaáfellur skal mála með því efni sem tilgreint 
er í efnis- og litaskrá. Áður en málun hefst skal gera við, 
þannig að viðunandi áferð náist. 
 
5.3.6.   Málun ofna. 
 
Ofnar skulu vera grunnaðir af framleiðanda. Alla ofna skal 
hreinsa vandlega og mála síðan með nægilega mörgum umferðum 
af hitaþolinni málningu til að ná sama lit og á veggjum. 
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Fletir bak við ofna málist eins og aðrir veggfletir. 
Sýnileg rör skal hreinsa, grunna og mála síðan eins og ofna. 
 
5.3.7.   Málun gólflista úr timbri. 
 
Alla gólflista úr timbri skal mála með þremum umferðum af 
glæru gólflakki. Áður en málun hefst skal gera við, þannig 
að viðunandi áferð náist. 
 
5.4. INNRÉTTINGAR, VERKSTÆÐISVINNA OG UPPSETNING. 
 
5.4.0. Uppsetning innréttingar. 
 
Gæta skal við uppsetningu að innréttingar merjist ekki eða 
skemmist, þær skulu falla vel að veggjum og festa tryggilega. 
Festingu karma í létta veggi skal framkvæma af sérstakri 
vandvirkni þannig, að hvergi séu karmar lausir eða líkur til 
að þeir losni. Festifleygar skulu vera heilir í gegn, 
sléttir við vegg og karm. Setja skal fjórar festingar í 
hliðarstykki karma. Festingar skulu vera traustar 
skrúfufestingar. Raufar undir innihurðum skulu vera 2 cm 
breiðar miðað við fullfrágengin gólf. 
 
Allar innihurðir sem falla að veggjum, ofnum eða öðrum 
innréttingum skulu stöðvaðar með þar til gerðum festingum í 
gólfi eða vegg. 
 
Allur spónn á innréttingum skal vera vera valinn og sömu 
gerðar. 
Ætið skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu 
innréttinga. 
SETJA SKAL LÆSANLEGAN SKÁP FYRIR LYF OG ÖNNUR 
HÆTTULEG EFNI Í INNRÉTTINGAR S.KV. GREIN 6.1.1. 
Í BYGGINGARREGLUGERÐ. 
 
5.4.1. Spónlagðar innihurðir. 
 
Innihurðir skulu vera af venjulegri gerð og af þeirri stærð 
sem kveðið er á um í magnskrá. 
 
Allar hurðir og karmlistar skulu vera kantlímd og spónlögð 
með spæni samkvæmt efnis- og litaskrá. Karmar skulu vera af 
venjulegri gerð með umgerðum (gerektum). 
Þröskuldir úr brenni eða eik skulu vera undir öllum hurðum 
þar sem um gólfefni er skipt, baðherbergishurðum og 
inngangshurðum. Þeir skulu þrílakkaðir með glæru gólflakki. 
Á allar innihurðir skal setja lamir skv. efnis- og litaskrá. 
Skrúfur skulu vera í sama lit. Lamirnar skal smyrja um leið 
og hengslað er. 
Allar innihurðir sem falla að veggjum, ofnum eða öðrum 
innréttingum skulu stöðvaðar með þar til gerðum festingum í 
gólfi eða vegg. Húnar og skrár sjá efnis- og litaskrá. 
 
Sé um eldvarnarhurð að ræða skal hún vera af þeirri stærð og 
gerð sem kveðið er á í magnskrá og setja inn fullfrágengnar. 
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Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í 
viðurkenndum stöðlum erlendum sem innlendum. Eldvarnarhurðir 
og/eða brunahindrandi hurðir skulu vera merktar og af 
viðurkenndri gerð. 
Þess skal gætt að hurðin gegni því eldvarnarhlutverki sem 
henni er ætlað. Gæta skal atriða svo sem karmfestinga og 
fúgubreiddar, þéttingu fúgu milli karma og veggjar, fúgu 
milli karma og hurðarblaða. 
 
Hurðirnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru hverju 
sinni um búnað t.d. lokunarbúnað, handföng, o.fl. 
 
Á allar innihurðir skal setja 3 vandaðar lamir með kúlulegum, 
skv. efnis- og litaskrá. Skrúfur skulu vera í sama lit. 
 
5.4.2.   Innihurðir A60. 
 
Innihurð A60 af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á í 
magnskrá og setja inn fullfrágengnar. 
Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í 
viðurkenndum stöðlum erlendum sem innlendum. Eldvarnarhurðir 
og/eða brunahindrandi hurðir skulu vera merktar og af 
viðurkenndri gerð. 
Þess skal gætt að hurðin gegni því eldvarnarhlutverki sem 
henni er ætlað. Gæta skal atriða svo sem karmfestinga og 
fúgubreiddar, þéttingu fúgu milli karma og veggjar, fúgu 
milli karma og hurðarblaða. 
 
Hurðirnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru hverju 
sinni um búnað t.d. lokunarbúnað, handföng, o.fl. 
 
Á allar innihurðir skal setja 3 vandaðar lamir með kúlulegum, 
skv. efnis- og litaskrá. Skrúfur skulu vera í sama lit. 
 
5.4.3.   Spónlögð eldhúsinnrétting. 
 
Tréverk eldhúsinnréttinga skal vera fyrsta flokks, þurrkað 
rakastig 8-11%. Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 
kg/m3 eða meira. 
Skápar í eldhúsi og hillur í eldhússkápum skulu smíðaðir úr 
hvítum plasthúðuðum spónaplötum minnst 16 mm þykkum, en 
hurðir, gaflar og hliðar, sem sýnilegar eru utanfrá skulu 
spónlagðar með því efni, sem tilgreint er í efnis- og 
litaskrá. Alla kanta skal kantlíma með sama efni og hliðar 
viðkomandi platna. 
Skúffur skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með 
skúffubotni úr plasthúðuðum masoniti. Forstykki þeirra skulu 
spónlögð og kantlímd á öllum köntum. 
Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar t.d. GRASS 1000 eða 
tilsvarandi. Höldur á skáphurðir og skúffur, sjá efnis- og 
litaskrá. 
 
Lakka skal allan viðarspón þrjár yfirferðir með glæru 
hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð. 
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Borðplata skal vera af þeirri þykkt og gerð sem kveðið er á 
um í magnskrá og/eða efnis- og litaskrá. 
 
Sé fyrirskrifuð borðplata úr límtré (sjá efnis- og litaskrá), 
skal borðaplata ekki vera olíuborin og a.m.k. 27 mm að 
þykkt. Eftir uppsetningu skal olíubera borðplötu a.m.k. tvær 
umferðir með til þess gerðri olíu t.d. RUSTIC-olíu. Sjá 
efnis- og litaskrá um gerð og tegund. 
Sé borðplata úr spónaplötu (sjá efnis- og litaskrá), skal 
spónaplata vera a.m.k. 22 mm plastlögð og kantlímd. Plast á 
borðplötum skal vera hitaþolið, og límt með lími sem þolir 
yfir 100 stiga hita. Sjá efnis- og litaskrá um gerðir og 
tegund borðplasts. 
 
5.4.4.   Borðplata úr límtré. 
 
Borðaplata, af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá 
og/eða efnis- og litaskrá, skal ekki vera olíuborin og a.m.k. 
27 mm að þykkt. Eftir uppsetningu skal olíubera borðplötu 
a.m.k. tvær umferðir með til þess gerðri olíu t.d. 
RUSTIC-olíu. 
 
5.4.5.   Skápar. 
 
Fataskápar skulu smíðaðir úr spónaplötum og gilda sömu 
gæðakröfur um efni þeirra og eldhússkápa. Hillur skulu 
gerðar úr hvítum 16 mm plasthúðuðum plötum, kantlímdar hvítu 
plasti. Körfur skulu vera plasthúðaðar vírkörfur með 
ganglistum úr brenni. Slár í fatahengi skulu vera úr 30 mm 
krómuðum rörum með krómuðum festingum. Allur spónn í skápum 
skal vera sömu gerðar. 
 
5.4.6.   Spónlagðar hillur. 
 
Hillur skulu smíðaðar úr spónaplötum a.m.k. 18 mm þykkum (650 
kg/cm3), af þeirri breidd sem tilgreind er í magnskrá 
spónlagðar með því efni sem tilgreint er í efnis- og 
litaskrá. Heimilt er að nota raðsmíðaðar hillur. Alla 
sýnilega kanta skal líma með sama efni. 
 
5.4.7.  Veggskápar í baði, plasthúðaðir. 
 
Veggskápar skulu vera skv. efnis- og litaskrá. 
Við festingu veggskápa skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda. 
 
5.4.8.   Hillusamstæða. 
 
Tréverk hillusamstæða skal vera fyrsta flokks, þurrkað, 
rakastig 8-11%. Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 
kg/cm3) eða meira. 
 
Skápar og hillur í samstæðu skulu smíðaðir skv. sérteikningu, 
úr spónaplötum minnst 16 mm þykkum, spónlögðum með því efni 
sem tilgreint er í efnis og litaskrá. Alla kanta skal 
kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. 
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Skúffur skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu profilefni með 
skúffubotni úr plasthúðuðu masoniti. Forstykki þeirra skulu 
spónlögð og kantlímd á öllum köntum. 
 
Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar t.d. GRASS 1000 eða 
tilsvarandi. Varðandi höldur á skápahurðir og skúffur, sjá 
efnis- og litaskrá. 
 
Lakka skal allan viðarspón þrjár yfirferðir með glæru 
hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð. 
 
 
5.4.9.   Gardínubraut og kappar. 
 
Gardínubrautir skulu hafa kappa, útlit og gerðir sjá efnisog 
litaskrá. Festa skal gardínubrautir með stálskrúfum 
(boddískrúfum). 
 
5.4.10.   Eldvarnarbúnaður. 
 
Allur eldvarnarbúnaður skal vera af þeirri gerð og tegund sem 
tilgreint er í efnis- og litaskrá og skal vera viðurkenndur 
af Eldvarnareftirliti ríkisins. 
 
5.5. FLÍSALÖGN. 
 
5.8.00 Flísar og fúgusement skulu vera af þeirri gerð og lit sem 
kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- og litaskrá. 
Flísarnar skulu alls staðar vera vel fastar annað hvort 
lagðar í múr eða límdar með vatnsþolnu flísalími. Við 
lagningu og frágang flísa skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðanda í hvívetna. 
Í efnis- og litaskrá er kveðið á um hvar flísalagt skuli. 
 
5.5.0.   Leirflísar á gólf. 
 
Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í magnskrá 
og/eða efnis- og litaskrá skal leggja á gólf. Leirflísar á 
gólf skulu vera vatns- og frostþolnar. Þar sem niðurföll eru 
skulu flísar sýndar halla alls staðar 1% að niðurfalli og 
þéttist í kring. Í blautum herbergjum (votrýmum) skulu vera 
sökkulflísar meðfram öllum veggjum. Samskeyti þeirra við 
veggflísar skulu þéttuð með sílikoni. 
 
5.5.1.   Flísar á vegg. 
 
Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um magnskrá 
og/eða efnis- og litaskrá skal leggja á vegg. Við lagningu 
flísa skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda allan 
undirbúning og frágang. 
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6.1.  FRÁGANGUR UTANHÚSS. 
 
6.1.0.   Frágangur sökkla í jörð. 
 
Höggva skal mótateina við yfirborð á veggjum og sökklum 
minnst 15 mm inn í steypu. Fylla skal í holur með múr og 
bera svart bik til rakavarnar á alla veggi og sökkla er fara í jörð. 
 
6.1.2.   Múrhúðun á plasteinangrun sökkla. 
 
Múrhúða skal með með múrblöndu 1:2. Lágmarksþykkt múrhúðunar 
skal vera 25 mm. Múrhúðun skal alls staðar hafa góða 
viðloðun og skal verkinu þannig hagað að sprungumyndun verði 
sem minnst. Blanda skal bindiefni t.d. Acryl 60 1:3 í 
múrblöndu. 
 
6.1.3.   Sementsefni til vatnsþéttingar á steinefnum. 
 
Bera skal 2 umferðir af vatnsþéttingu efni t.d. Thoroseal á 
sökkla. Við allan undirbúning og vinnu skal fylgja 
leiðbeiningum framleiðenda efnis 
 
6.1.4.   Plasteinangrun á steypta veggi. 
 
Sökkla og/eða veggi skal einangra með plasteinangrun s.kv. 
magnskrá 
(18-20 kg/m3). 
 
Áður en einangrun veggja hefst skal höggva mótavír burt og 
hreinsa alla steypufleti. 
 
Einangrunarplötur skal líma á vegg með múrblöndu, (t.d. 1:2) 
sem borin er á alla bakhlið plötunnar. Þess skal gætt að 
hvergi sé holt undir plötum. 
 
Rappa skal á einangrun eða "draga upp á", síðan strengja 
múrnet yfir og því næst múrfylla netið. Sé múrfyllingin 
dregin á skal hún kústuð með strákúst. Vanda skal frágang 
vírnets sérstaklega, þar sem lagnir eru í einangruðum vegg og 
einnig, þar sem einangrun endar á milliveggjum, til að koma í 
veg fyrir að pússning spryngi á þessum stöðum. 
 
6.2. TRÉSMÍÐI. 
 
6.2.0.   Allt efni skal vera valið og gallalaust. Viðarefni skal vera 
kvistalítið og húsþurrt og fúavarið a.m.k. eina umferð áður 
en það er sett upp. 
 
6.2.1.   Listar á timburvegg. 
 
Afréttir listar úr fúavarinni furu af þeirri stærð sem kveðið 
er á um í magnskrá eru negldir á timburgrind með 2 stk. galv. 
í hverja undirstöðu. 
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6.2.2.   Listar á timburloft. 
 
Afréttir listar úr fúavarinni furu af þeirri þykkt sem kveðið 
er á um í magnskrá koma undir sperrur eða timburgrind í 
a.m.k. c/c 600 mm og undir alla plötukanta. 
Negla skal lista með 2 stk. galv. nagla í hverri sperru eða í 
c/c 30 cm. Þar sem rakaþétt lag er sýnt undir listum skal 
gæta þess, að það skemmist ekki við uppsetningu þeirra. 
 
6.2.3.   Standandi (lóðrétt) timburklæðning. 
 
Útveggi skal klæða með standandi tvíbyrtri klæðningu (en paa 
to) á láréttar lektur. Nota skal óhefluð furuborð 19x125 mm 
nær veggnum og 19x150 mm fjær veggnum. Borðin séu bein, 
húsþurr og laus við stóra kvisti og aðra galla. Fúaverja 
skal allan við áður en smíði hefst. 
 
Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við og skal fara eftir 
leiðbeiningum framleiðanda um undirbúning og framkvæmd. 
 
Við uppsetningu klæðningar skal fylgja leiðbeiningum á blaði 
Rannsóknarstofnunar Byggingariðnaðarins "útveggjaklæðning, 
standandi timburklæðning" Rb (41) 202 bls. 3, 25. uppsetning. 
 
6.2.4.   Timburklæðning.  
 
Vatnsþolin krossvið af þeirri þykkt sem kveðið er á um í 
magnskrá skal setja á timburgrind skv. sérteikningu. 
 
6.2.5.   Klæðning undir loft og þakbrúnir. 
 
Undir þakbrúnir á göflum og langhliðum hússins skal klæða með 
óhefluðum fúavörðum timburborðum skv. sérteikningu. 
 
6.2.6.   Þakbrúnir. 
 
Þakbrúnir á langhliðum og göflum hússins eru klæddir með 
óhefluðum fúavörðum borðum eins og sýnt er á sérteikningu. 
 
6.2.7.   Vatnsbretti ofan og neðan glugga. 
 
Vatnsbretti úr blikki skal vera undir og yfir gluggum og 
fyrir ofan hurðir. Vatnsbretti skal mála í sama lit og veggi. 
Sjá sérteikningu. 
 
6.2.8.   Timbur utanhúss. 
 
Allt timbur utanhúss, bitar, stoðir og borð, eru úr 
gagnvarinni heflaðri furu. Járnfestingar skulu sandblásnar 
og galvaniseraðar. Efnisþykkt og festingar sjá sérteikningu 
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6.3. MÁLUN. 
 
6.3.0.   Almennt. 
 
Við alla málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og 
framkvæmd. Um efni og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá. 
Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. 
 
 
 
 
6.3.1.   Fúavörn og litur á timbri. 
 
Áður en uppsetning fer fram skal allt timbur fúavarið sbr. 
verklýsingu fyrir viðkomandi byggingahluti. 
 
Á sýnilegt timbur skal bera tvær umferðir af lituðu 
fúavarnarefni samkvæmt efnis- og litaskrá og láta þorna á 
milli umferða. Ekki má bera fúavarnarefni í blautan við. 
 
6.3.2.   Málun glugga og hurða. 
 
Áður en uppsetning fer fram skal allt timbur fúavarið sbr. 
verklýsingu fyrir viðkomandi byggingarhluta. 
 
Mála skal alla glugga og hurðir með tveimur umferðum af 
málningu samkvæmt efnis- og litaskrá og láta þorna á milli 
umferða. Ekki má bera málningu á blautan við. 
 
Við alla málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd. 
Áður en málun hefst skal gera við glugga og hurðir þannig að 
viðunandi áferð náist. 
 
6.3.3.   Málun á timbur utanhúss. 
 
Áður en uppsetning fer fram skal allt timbur fúavarið sbr. 
verklýsingu fyrir viðkomandi byggingahluti. 
 
Á sýnilegt timbur skal bera tvær umferðir af lituðu 
fúavarnarefni samkvæmt efnis- og litaskrá og láta þorna á 
milli umferða. Ekki má bera fúavarnarefni í blautan við. 
 
6.4. GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR. 
 
6.4.0.   Gluggar. 
 
Efni í glugga skal vera samkvæmt ÍST-41, "Gluggaefni 
gæðakröfur flokkur B". Í gluggakarma skal nota furu, Oregon 
Pine í gluggagrindur, en tekk í karma, pósta og glerlista 
aðalinngangsdyra. 
 
Allt efni skal fúaverja með ídýfu í litlaus uppleyst 
fúavarnarsölt í minnst 30 mín. 
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Karmstykki séu ósamsett í heilum lengdum. Horn skulu vera 
felld með beinum töppum, þétt með elastísku kítti í 
samsetningu. 
 
Allir opnanlegir rammar eru topphengdir á koparlamir. Á 
hvern ramma skal setja 1 stk ASSA-flex stormjárn og eitt 
sett af gluggakrækjum. Þéttilista skal fella í gluggagrind. 
 
 
 
 
6.4.1.   Hurðir. 
 
Smíða skal og setja í útihurðir á verönd, svalir og 
aðalinngang hússins. Útidyrahurð er úr massívu tekki ásamt 
glerlistum og karm og sett í eftir á (sjá ofan). 
 
Á útidyrahurð skal setja 4 stk 4" koparlamir með kúlulegum. 
Skrá og húnn, sjá efnis- og litaskrá. Á útidyrahurð skal 
setja sparkplötu og klæða af þröskuld, að utan og innan, sbr. 
teikn. 
 
Garð- og svalahurð skulu vera úr massívu Oregon Pine. 
 
Á hverja hurð skal setja 3 stk koparlamir á kúlulegum. 
Einnig skal setja svalahurðaskrá, sem festir hurð að ofan, að 
neðan og í miðju með innibyggðum hurðastoppara t.d. 
Fönsterhallare FIX 150 (Vélar og verkfæri hf.) 
 
Á aðalinngangshurð skal setja bréfalúgu sem er lokað bæði að 
utan og innan. 
 
Þéttilista skal fella í garð- og svalahurðir og karma 
aðalhurða. 
 
Um fúavörn gildir það sama, sem sagt hefur verið um glugga. 
 
6.4.2.   Bílskúrshurð. 
 
Hurð s.kv. sérteikn og af þeirri gerð sem tilgreind er í 
magnskrá skal setja fyrir bílskúr. Hurðin skal vera af 
viðurkenndri gerð og skal eftirlitsmaður verkkaupa samþykkja 
hana áður en hún er sett í. 
 
6.4.3.   Gustlokun glugga og hurðaopa. 
 
Öllum glugga og hurðaopum skal loka með plastdúk sem 
strengdur er á timburgrind og tillt í glugga- og hurðaföls. 
 
6.4.4.   Gler. 
 
Allt gler skal vera 1. flokks, flot-gler og minnst 5 ára 
ábyrgð skal fylgja á tvöföldu gleri. Einangrunarglerið skal 
fullnægja ÍST-44: "Einangrunargler gæði og prófanir. 
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Við ísetningu einangrunarglers skal fylgja leiðbeiningum þess 
glerframleiðanda er selur gler til framkvæmdarinnar og reglum 
um ísetningu einangrunarglers samkvæmt (Rb (31) 104.2). 
 
Ef verktaki setur gler í glugga áður en múrhúðun útveggja er 
að fullu lokið skal hann gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
verja glerið skemmdum. Varðandi þær ráðstafanir skal leita 
samþykkis eftirlitsmanns. 
 
Ef um eldvarnargler eða "öryggisgler" er að ræða skal þess 
gætt að glerið uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þess og 
það sé af viðurkenndri gerð. 
 
 
7.0.  FRÁGANGUR LÓÐAR 
 
7.0.   ALMENNT. 
 
Allur frágangur lóðar skal gerður af fagmanni eða undir 
handleiðslu og leiðbeiningu hans. Efni sem notað er við 
lóðarfrágang skal vera af bestu gerð. Allur gróður sem 
settur er á lóð skal vera gallalaus. 
 
7.1.  JARÐVINNA. 
 
7.1.0.   Gröftur. 
 
Uppúr stæði hellulagðra gangstétta, stíga og verandar skal 
fjarlægja allan lausan og lífrænan jarðveg niður á fastan 
botn, eða niður í 80 cm dýpi undir endanlegt jarðvegsyfirborð. 
 
Upp úr bílastæðum og innkeyrslu svo og leikvelli skal 
fjarlægja allan ófrostþolinn jarðveg niður á fastan botn, eða 
niður í 80 cm dýpi undir endanlega frágengið yfirborð, enda 
sé burðarhæfur jarðvegur fyrir hendi í þeirri dýpt. 
Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðvegur telst 
nægilega burðarhæfur. 
 
7.1.1.   Fylling. 
 
Í stæði hellulagðra gangstétta, stíga og verandar skal síðan 
fylla með burðargóðu og frostfríu fyllingarefni, í samráði 
við eftirlitsmann. Enginn steinn í fyllingunni má vera 
stærri en mest 45 mm í þvermál. Efstu 10 cm undir hellum 
skulu vera úr fínum sandi. 
 
Í bílastæði, innkeyrslu og leikvöll skal fylla með grús. 
Grúsafyllingin skal vera frostörugg niður í 80 cm dýpt undir 
endanlegt yfirborð. 
 
Þess skal vel gætt að þjappa vandlega kringum brunna, 
niðurföll og spindla, þegar búið er að setja þetta í 
endanlega hæð. 
 



38 
 

7.1.2.   Grófjöfnun. 
 
Til jöfnunar á lóð skal notast við uppgrafið efni úr 
húsgrunni, gangstéttar- og bílastæði. Hæð við hús skal þó 
vera 10-25 cm undir uppgefna jarðkóta eða jarðlínur. Sjá 
teikningar varðandi flága og halla á lóð. 
 
 
 
7.1.3.   Möl í veg. 
 
Í vegastæði og innkeyrslu skal fylla með burðargóðu og 
frostfríu efni, í samráði við eftirlitsmann. 
 
7.2. LAGNIR. 
 
7.2.0.   Almennt. 
 
Leggja skal niðurfallalagnir í bílastæði, leikvöll og framan 
við innkeyrslu í bílgeymslu og tengja þær við 
frárennslisbrunna eins og sýnt er á teikningu. Einnig skal 
ganga frá niðurföllum á þaki bílskýlis og tengja við 
frárennslislögn. 
 
7.2.1.   Lagnir í jörð. 
 
Pípur eru plastpípur úr stífu PVC (rauð rör) og skal fittings 
samsvara pípum að gerð og gæðum. 
Fyrir pípum skal grafið í fullþjappaða fyllingu (eða 
burðarhæfan jarðveg) 15 cm undir botn röra. Undir rörin komi 
jöfnunarlag úr hörpuðum sandi og skal það vélþjappað. 
Kringum pípur sé um 15 cm þykkt lag af sandi. 
 
7.2.2.   Niðurföll. 
 
Niðurföll skulu öll vera af stærðinni 25 x 30 cm. 
Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr O 250 mm steinsteyptum 
pípum t.d. frá Pípugerð Reykjavíkur. Steypa skal undir 
brunnbotn sem sé ca. 30 cm undir hæð afrennslisstúts, þannig 
að sandgildra myndist. Efri enda niðurfallabrunna skal í 
fyrstu setja u.þ.b. 30 cm undir neðra borði malbiks og loka 
þeim með járnplötu. Niðufallapotta skal hylja með 
fyllingarefni og burðarlögum. Gera skal ráðstafanir til að 
leit að niðurfallapottum valdi sem minnstum spjöllum á 
yfirborði plans. Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á 
stútana og framlengja pottana þannig að niðurfallsristin sem 
kemur í pottinn, verði 1-2 cm undir yfirborði á malbiki. 
Ekki er heimilt að nota önnur tæki en handverkfæri við að 
grafa niður á potta og sérstaka aðgát skal hafa þar sem 
niðurföll eru á svæði snjóbræðslulagna. 
Undir niðurfallahólkinn og kringum niðurfölling skal smyrja 
með sandsteypu. 
Niðurföll á þaki bílskýlis skulu vera af vandaðri gerð (t.d. 
Dallmer) í samræmi við teikningu nr. 1.305. Fylgja skal 
nákvæmlega lýsingu framleiðanda við uppsetningu og læsingu við þakdúka  
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7.2.3.   Frágangur brunnopa. 
 
Ganga skal frá brunnlokum í endanlegri hæð. Að lokinni 
þjöppun fyllingar skal grafa með handverkfærum niður á 
brunnlokin og hækka brunnana, ef með þarf, þannig að brunnlok 
lendi í endanlegri malbikshæð. Undir hellulagðri stétt skulu 
brunnlok lenda í sandlagi undir hellum. Verkkaupi mun leggja 
til brunnlok úr steypujárni. 
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Tilboðsskrá. 
 
 
Nr. Heiti verkþáttar Ein. Magn verð verð 

1 Timburhús 

    

 
  

    1.1 Gluggar og útihurðir 

    

      1.1.1 Ísetning glugga 

    

 

Ísetning glugga eftirá m/þétt., litlir stk. 3 23020 69.060 kr. 

 

Ísetning glugga eftirá m/þétt., meðal stk. 11 35675 392.425 kr. 

      1.1.2 Gler og glerjun m/tvöföldu K- gleri m2 17,5 28751 503.143 kr. 

      1.1.3 Útihurð í aðalinng. m/karmi, meðal stk. 1 346756 346.756 kr. 

 

útihurð m/karmi, einf. stk. 2 247107 494.214 kr. 

      1.1.4 Bílskúrshurð, áfelluhurð með opnunarb stk 1 428686 428.686 kr. 

      

1.1.5 Málun glugga/hurðak. Gr + 2 umf m 86 570 

                     49.020 

kr.  

      

 

Samtals liður 1.1 

   

2.283.304 kr. 

      1.2 Frágangur utanhúss 

    

      1.2.1 Útveggjagr, 50*150 mm c/c 60cm m/f m2 155 6585 1.020.675 kr. 

      1.2.2 Klæðn.m/vatnsh. Krossv 9 mm. Greni m2 155 3866 599.230 kr. 

      1.2.3 Legtur/listar, gegnv. 21*58 mm, c/c 60 c m2 155 2176 337.280 kr. 

      1.2.4 Standandi klæðn. Óhefluð, gegnv. 21*100/1 m2 155 9270 1.436.850 kr. 

      1.2.5 Vatnsbretti tré og blikk m 31,3 6197 193.966 kr. 

      1.2.6 Steinullareinangrun. 150 mm,létt 24 kg/m m2 155 2863 443.765 kr. 

      1.2.7 Málun tréverks, gr+ 2 umf m2 155 1945 301.475 kr. 

      

 
Samtals liður 1.2 

   
4.333.241 kr. 

      1.3 Þak, þakkantur, rennur og niðurföll 

    

      1.3.1 kjöljárn úr blikki m 19,6 3554 69.658 kr. 

      1.3.2 Bárujárn, 0,63 mm, galvaniserað/aluzi m2 198 5021 994.158 kr. 
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      1.3.3 Borðaklæðning 2,5 cm,nýtt timbur m2 198 3669 726.462 kr. 

      1.3.4 Þakpappi m2 198 470 93.060 kr. 

      1.3.5 Þakull mað áföstum vindpappa, 200mm m2 169 5268 890.292 kr. 

      1.3.6 Kraftsperrur 9m (c/c90 cm) stk 21 90190 1.893.990 kr. 

      1.3.7 Plaströr 40 mm m/neti (útloftun) stk 80 1148 91.840 kr. 

      

1.3.8 

Timbur undir og framan á þakkant + 

skordýranet m2 30 4327 129.810 kr. 

      1.3.9 Rennur úr bl. O100mm, m/rennb.c/c 60 cm m 19,8 6190 122.562 kr. 

1.3.10 Þaknf.rör, bl.o75 mm, m/fest c/c100 mm m 5,5 5814 31.977 kr. 

      

 
samtals liður 1.3 

   
5.043.809 kr. 

      1.4 Frágangur innanhúss 

    

      1.4.1 Þolplast á veggi, 0,2 mm m2 155 628 97.340 kr. 

 

þolplast í loft, 0,2 mm m2 169 628 106.132 kr. 

      

1.4.2 

Lagnagrind 35*45 c/c 60 cm m/ festingu á 

útvegg m2 155 2372 367.660 kr. 

      1.4.3 klæðning gipsplötur 2*13 mm á útvegg m2 155 6254 969.370 kr. 

      1.4.4 Loftagr. u/sperrur, 34*45mm c/c 600mm m2 169 1955 330.395 kr. 

      1.4.5 loftaklæðning, gipsplötur 13 mm m2 169 3778 638.482 kr. 

      1.4.6 Innv.95/60 stgr.2*2 13mm gpl.ein EI60 m2 22 21707 484.066 kr. 

      1.4.7 Innv.70 stálgr. 1*2 13mm gifspl. + ein m2 99 13417 1.328.283 kr. 

      1.4.8 Innihurð, EI-CS30, spónl. Með ísetningu stk 1 160800 160.800 kr. 

      1.4.9 Innihurð, ljós spónn, m/ísetningu, meðal stk 7 110939 776.573 kr. 

      1.4.10 sólbekkur, límtré, eik, 200*20 mm m 18,6 16392 304.891 kr. 

      1.4.11 Glugga og hurðagerefti einf. Fura m 75 1529 114.675 kr. 

      1.4.12 Vír undir einangrun, 2 mm c/c 300mm m2 169 730 123.370 kr. 
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1.4.13 Parket, ljóst 14 mm, með undirlagi m2 128 15928 2.038.784 kr. 

      1.4.14 Gólflistar úr harðvið, 18*28 mm m 100 2008 200.800 kr. 

      1.4.15 Flísar á gólf, meðal (Bað, leirfl) m2 8,2 19033 156.071 kr. 

      

1.4.16 Flísar á vegg, meðal (Bað, leirfl) m2 30 19691 

                   590.730 

kr.  

      1.4.17 Málun innv. Gifs, sp. Gr. +2 umf. plm m2 276 2359 651.084 kr. 

      1.4.18 Málun lof. Gifs, sp. Gr. +2 umf. plm m2 169 2359 398.671 kr. 

 

 

    

 

Samtals liður 1.4 

   
 9.838.177 kr  
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Kostnaðaráætlun 
 

   Verkliðir: 
    

Verð: 

1. Aðstaða og undirbúningur 
 
 

 
3.690.270 kr.  

2. Jarðvinna 
 

 
 

 
 1.520.979 kr.  

3. Burðavirki 
 

 
 

 
10.220.090 kr.  

4. Lagnir 
  

 
 

 
 3.470.602 kr.  

5. Frágangur innanhúss 
 
 

 
 10.859.416 kr.  

6. Frágangur utanhúss 
 

 
  4.538.365 kr.  

7. Rafkerfi 
  

 
  2.158.410 kr.  

Framkvæmdarkostnaður samtals 
 
 36.458.132 kr.  

8. Almennur kostnaður 
 

 
   6.235.000 kr.  

9. Ófyrirséður kostnaður 5% af lið 1-7 
 
   1.822.907 kr.  

Stofnkostnaður samtals með Vsk. 
 
   44.516.039 kr.  
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Burðaþolsútreikningar. 

Vindálag á stoð á norður gafl 

Styrkleikaflokkur k18 

Grunngildi vinds = 1,54 KN/   

Formstuðull út = 0,8 

Formstuðull inni = 0,3 

Formstuðull samtals = 1,1 

qk = 1,54 * 1,1 = 1,69  KN/   
Qk = 1,69 * 0,6 = 1,0  KN/   

Brotmörk qd = 1,54 * 1,0 = 1,54 

Notmörk qd = 1,0 * 1,0 = 1,0 

M =  
 

 
 q    =  

 

 
  * 1,54 *        = 3,2 *     Nmm 

W = 
 

 
  * b *    = 

 

 
 * 48 *      = 175,23 *         

 σ= M/W 

σ= 3,2 *     Nmm / 175,23 *         = 18,26 Mpa   12,1 

Athugun á spennu gefur tvær stoðir 9,13 Mpa   12,1 

 

Í 8.2.4. gr byggingarreglugerðarinnar kemur fram: 

Flokkur A, heildarálag L/400 

4077 / 400 = 10,2 mm 

I nauðs = 
      

          
 = 

           

             
 = 35,27 *        

I = 
 

  
 * b *    → b nauðs = 

 
 

  
   

 =  
           

 

  
     

 = 130,56 

Miðað við að timburstoðirnar eru 48mm breiðar þá þyrfti 4 stoðir. 
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Burðaþolsútreikningar. 

Vindálag á stoð í langhlið 

Styrkleikaflokkur k18 

Grunngildi vinds = 1,54 KN/   

Formstuðull út = 0,8 

Formstuðull inni = 0,3 

Formstuðull samtals = 1,1 

qk = 1,54 * 1,1 = 1,69  KN/   
Qk = 1,69 * 0,6 = 1,0  KN/   

Brotmörk qd = 1,54 * 1,0 = 1,54 

Notmörk qd = 1,0 * 1,0 = 1,0 

M =  
 

 
 q    =  

 

 
  * 1,54 *      = 1,3 *     Nmm 

W = 
 

 
  * b *    = 

 

 
 * 48 *      = 175,23 *         

 σ= M/W 

σ= 1,3 *     Nmm / 175,23 *         = 7,42 Mpa   12,1 

Athugun á spennu gefur að ein stoði 48*148 er nóg (6,62 Mpa   12,1) 

 

Í 8.2.4. gr byggingarreglugerðarinnar kemur fram: 

Flokkur A, heildarálag L/400 

2600 / 400 = 6,5 mm 

I nauðs = 
      

          
 = 

          

            
 = 9,02 *        

I = 
 

  
 * b *    → b nauðs = 

 
 

  
   

 =  
          

 

  
     

 = 33,39 

Miðað við að timburstoðirnar eru 48mm breiðar þá dugar ein stoð á langhliðarnar. 
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Varmatapsútreikningar. 
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Lagnaútreikningar. 

 

   
kalda vatnið 

   herbergi tæki vatnsþörf(l/s) Qt qN Vs(l/s) DN tími 

        
eldhús UÞ 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

7.53 
sek 

eldhús EV 0.2 0.4 0.2 0.28 14 
7.53 
sek 

        
þvottaherbergi SV 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

3.09 
sek 

þvottaherbergi ÞV 0.2 0.4 0.2 0.28 14 
3.42 
sek 

        
bað ST 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

6.93 
sek 

bað HL 0.1 0.1 0.1 0.1 10 
7.70 
sek 

bað VS 0.1 0.2 0.1 0.15 10 
6.80 
sek 

        

        

        

        

   
heita vatnið 

   herbergi tæki vatnsþörf(l/s) Qt qN Vs(l/s) DN tími 

        
eldhús UÞ 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

7.70 
sek 

eldhús EV 0.2 0.4 0.2 0.28 14 
7.70 
sek 

        
þvottaherbergi SV 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

2.92 
sek 

þvottaherbergi ÞV 0.2 0.4 0.2 0.28 14 
3.30 
sek 

        
bað ST 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

6.77 
sek 

bað HL 0.1 0.1 0.1 0.1 10 
7.77 
sek 
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Þakrennur og niðurföll 

Tveir jafn stórir þakfletir, einungir er athugað fyrir annan þakflötinn. 

     19,6 * 5,05 = 98,98    

Mesta aftkaúrkoma fyrir Reykjavík í 10 mínútur er 57 (l/s ha) og notast eg við þessa útreikninga. 

  

     
 = 

    

        
 = 0,77 

Skoðum 100 mm rennu (fig. 4.19) og fáum að hún afkastar u.þ.b. 130    af þakflöt miðað við gefnar 

aðstæður. 

Skoðum nú 75 mm niðurfallsrör (fig. 4.20) og fáum að það afkastar u.þ.b 280    af þakflöt við sömu 

aðstæður. 

Það er því ljóst að valið rennukerfi afkastar því sem þarf og vel það. 
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Loftun þaks 
  

   Stærð þaks: 210 m2   

Loftunarkrafa skv. Reglugerð: 500 mm2 fyrir borðklættþak 

Lámarks loftun: 
105000 
mm2   

  
 

  

Val á loftunarröri:     

   Utanmál: 40 mm   

Innanmál: 35 mm   

Radíus innanmáls: 17,5 mm   

Loftun pr/rör: 962 mm2 án plastloks 

Hlutfall reiknanlegs þverflatarmáls: 0.65 m2   

Raunveruleg loftur pr/rör: 625 mm2   

   Lámarksfjöldi röra: 80 rör   

  
 

  

Lengd útveggja þar sem koma má fyrir loftun við þakfót: 37.2 m   

  
 

  

Hámarksmillibil röra: 0,46 m   

   

   

   gr. 136.4 
  Gera þarf ráðstafanir til þess að raki vegna leka, byggingarraka eða rakaþéttingar 

lokist ekki inni í þakvirki sem er viðkvæmt fyrir rakaskemmdum (t.d. fúa). Í þessum 

tilgangi skal loftræsa þök úr timbri eða trjákenndum efnum, nema sýnt sé fram á 

aðra jafngóða lausn. Varðandi einföld minni þök á íbúðarhúsum skal miða við að 

loftað loftbil sé 20-25 mm yfir allri einangrun og loftbil inn og út úr loftbili séu 

sem samsvarar alls 500-1500 mm2 
  fyrir hvern m2 
  þakflatar. Neðri mörk eru miðuð 
  við borðaklædd þök en efri mörk við þök klædd plötum 
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Heimildaskrá 

Þjóðskrá.  2012 

http://www.skra.is/default.aspx?pageid=1000&selector=streetname&streetname=Bar%C3%B0asta%

C3%B0ir+87&submitbutton=Leita  

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=6456f377-e3d0-4e10-b504-1c48449e0f83  

Mannvirkjastofnun.  

http://www.mannvirkjastofnun.is  

Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar 

http://byggingarleyfi.skipbygg.is  

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

http://www.nmi.is  

Timburbæklingur BYKO  

https://skrif.hi.is/ken_11_11/files/2011/03/Byko_timbur.pdf  

BM-Vallá   

http://www.bmvalla.is  

Lagnaval  

http://www.lagnaval.is  

Vöruskrá Steinull hf. 

http://www.steinull.is/Files/Skra_0040046.pdf  

 

Teknisk Styrkelæra eftir Preben Madsen. 2007 

BMF bygningsbeslag (Rit frá kennara) 

Húsasmíði-timburhús-. Hallagrímur Guðmundsson þýddi. Iðnú. Reykjavík  

Landmåling VK1 
Höfundur: Magne Brandshaug 
Útgefandi: Yrkesopplæring ans 
Útgáfa: 1. útgáfa 
Útgáfuár: 1996 
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