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Úrdráttur 

Steinsteypa hefur verið notuð við mannvirkjagerð á Íslandi frá því seint á 19.öld. Allt frá því 

hafa menn þróað með sér aðferðir til að nýta kosti steinsteypunnar á hina ýmsu máta. Ein 

aðferð, sem notið hefur aukinna vinsælda meðal hönnuða á síðustu árum, er svokölluð 

sjónsteypa. Sjónsteypa er ómeðhöndlað steypuyfirborð með ákveðnum útlitseiginleikum, sem 

ráðast af stærstum hluta af því hvernig steypumót eru notuð. Ekki eru allir sammála um 

skilgreiningu á orðinu sjónsteypa. Sumir kalla málaða, ópússaða steypu sjónsteypu en í 

þessari ritgerð verður aðallega fjallað um ómálaða sjónsteypu. 

Það er mikill vandi að ná fram góðri sjónsteypu. Að mörgu þarf að huga og þarf samstarf 

arkitekta og verkfræðinga að vera gott. Arkitekt ræður því hvort og þá hvernig sjónsteypa er 

notuð og ræðst það að eðli verkefnis. Sjónsteypa hefur enga tæknilega eiginleika fram yfir 

steinsteypu. 

Arkitekt notar því sjónsteypu í fegurðarskyni frekar en í sparnaðarskyni. Sjónsteypa hefur 

áhrif á annað efnisval og er hægt að nota hana til að ná fram fínleika annara efna en einnig er 

hægt að nota hana til að skapa blæbrigði milli efna. Þegar sjónsteypa er notuð verður 

hönnuður að gera sér grein fyrir því að sjónsteypuflötur getur haft hugræn áhrif á þann sem á 

hann horfir. 

Eins og fram hefur komið eru ekki allir sammála um skilgreiningu á orðinu sjónsteypa. 

Höfundur er í þeim hópi sem skilgreinir sjónsteypu sem ómeðhöndlað steypuyfirborð. Ef 

sjónsteypa er máluð minnkar efniskennd, þó svo að yfirborðsáferðin haldi sér. 

Höfundur er mjög hrifinn af ómeðhöndlaðri sjónsteypu en telur þó að notkun sjónsteypu í 

byggingar krefjist ákveðins hugrekkis. Höfundur vonar að í framtíðinni eigi hann eftir að ná 

að safna nægum kjarki til að nota sjónsteypu við hönnun bygginga. 
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Inngangur 

Steinsteypa hefur verið notuð við mannvirkjagerð á Íslandi frá því seint á 19.öld. Allt frá því 

hafa menn þróað með sér aðferðir til að nýta kosti steinsteypunnar á hina ýmsu máta. Ein 

aðferð, sem notið hefur aukinna vinsælda meðal hönnuða á síðustu árum, er svokölluð 

sjónsteypa. 

Sjónsteypa er ómeðhöndlað steypuyfirborð með ákveðnum útlitseiginleikum, sem ráðast af 

stærstum hluta af því hvernig steypumót eru notuð.1  

Ekki eru allir sammála um skilgreiningu á orðinu sjónsteypa. Sumir kalla málaða, ópússaða 

steypu sjónsteypu en í þessari ritgerð verður aðallega fjallað um ómálaða sjónsteypu. 

Þegar talað er um að yfirborð sé ómeðhöndlað er átt við að yfirborðið hefur ekki verið 

meðhöndlað með málningu, múrhúðun, slípun eða viðgerðum. Yfirborðið er þá sjáanlegur 

hluti mannvirkis sem sýnir einkenni framkvæmdar, mótagerð og meðhöndlun.  

Áferð yfirborðsins skiptir mjög miklu máli varðandi útlit mannvirkis. Alltaf er hætta á 

sprungumyndun í steypu en í sjónsteypu verður að tryggja að sprungur verði ekki til lýta.  

Mótanleiki steypunnar gerir mönnum kleift að forma og munstra yfirborð hennar á ýmsa 

vegu. Útlit steyptra flata getur því orðið mjög fjölbreytt.  

Ýmsar tegundir steypumóta eru til í dag og hefur val á þeim einna mest að segja um áferð 

sjónsteypunnar, þar sem áferð mótanna skilar sér beint í steypuna. Sem dæmi um mót má 

nefna flekamót í ýmsum stærðum og mót úr hefðbundnum timburborðum. Hönnun 

steypumóta hefur þróast mikið í gegnum árin, frá því að vera sérsmíðuð og úthugsuð yfir í 

stór, fjöldaframleidd mót. 

 

 

 

 

                                                      
1 Kai Westphal. Hvað er Sjónsteypa og hvernig er hún framkvæmd. 

http://www.steinsteypufelag.is/steypudagar/Dagskra.pdf Sótt 3. desember 2010. 
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Þegar flett er upp á orðinu sjónsteypa í íslenskum orðabókum er ekkert að finna. Þrátt fyrir að 

sjónsteypa hafi verið töluvert notuð á Íslandi í gegn um árin, sérstaklega á síðustu árum, hefur 

lítið verið tekið saman um notkunarmöguleika og eiginleika sjónsteypu.  

Í ritgerðinni verður fjallað um sögu sjónsteypu á Íslandi. Farið verður yfir tæknileg atriði 

varðandi sjónsteypu, bæði varðandi steypuna sjálfa og steypumótin, einnig verður farið yfir þá 

eiginleika og hönnunarmöguleika sem sjónsteypa býður uppá. Til að fá góða heildarmynd á 

viðfangsefnið var rætt við þrjá sérfræðinga á sviði steinsteypu. Þá Indriða Níelsson, 

verkfræðing og framkvæmdastjóra Steinsteypufélagsins, Einar Einarsson, framkvæmdastjóra 

steypuframleiðslu hjá BM Vallá og Pálmar Kristmundsson arkitekt. 
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1. Sögulegt samhengi 

1.1 Upphaf steinsteypunotkunar á Íslandi 

Íslensk byggingarhefð er ólík flestum öðrum, vegna sérstöðu landsins. Landið er snautt af 

byggingarefnum, hér er hvorki leir né auðvinnanlegur steinn og timbur þarf að flytja inn. Á 

Íslandi er hins vegar nóg af sandi og möl en það eru einmitt uppistöðuefni steinsteypu. 2  

Steinsteypa hefur einkennt íslenska byggingarsögu frá byrjun 20.aldar. Með 

steinsteyputækninni, sem þótti í senn auðveld og hagkvæm, var í fyrsta sinn hægt að reisa 

varanleg og endingargóð mannvirki úr innlendu hráefni.3  

Í byggingarreglugerð frá 1903 eru steinsteypuhús sögð jafngóð steinhúsum og eftir brunann í 

miðbæ Reykjavíkur árið 1915 lagði byggingarnefnd Reykjavíkur bann við byggingu 

timburhúsa í þéttri byggð. Eftir það gekk steinsteypuöld í garð.  

Frá upphafi steinsteyputímabilsins og fram til 1940 varð markviss þróun, reynslan jókst og 

reynt var að aðlaga alþjóðleg sjónarmið í byggingarlist að íslenskum aðstæðum.4  

Þar til í byrjun fjórða áratugarins þegar áhrifa fúnksjónalismans fór að gæta hér á landi höfðu 

menn einungis litið á steinsteypu sem byggingarefni sem kæmi í stað timburs, grjóts eða 

múrsteina í húsum. Útlit og gerð steinsteypuhúsa var nánast með sama hætti og timbur- og 

steinhúsa.5 Aðlögun hinnar nýju stefnu að íslenskum aðstæðum skapaði nýja húsagerð. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Abrecht, Birgit: Arkitektúr á Íslandi. Leiðarvísir. Elísa Björg Þorsteinsdóttir þýddi. Mál og menning, 2000. 

Bls8 
3 Abrecht, Birgit: Arkitektúr á Íslandi. Leiðarvísir. Bls22 
4 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleið I. Ágrip af húsagerðarsögu 1750-1940. Húsafriðunarnefnd 

ríkisins, 1998. Bls 325 

5 Ágrip íslenskrar húsagerðarsögu fram til 1970. Bls 115 
http://www.minjasafnreykjavikur.is/PortalData/12/Resources/skjol/baeklingar/agripislhusagG.pdf Sótt 19. 
desember 2010 
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1.2 Nýir straumar í byggingarlist eftir seinni heimsstyrjöld 

Nýir straumar í byggingarlist komu fram eftir seinni heimsstyrjöld. Það var mikill 

íbúðaskortur í Evrópu eftir eyðileggingu stríðsins og fóru arkitektar að kanna nýjar leiðir til að 

bregðast við þeim vanda. Í upphafi var notkun steypu bundin við tæknileg mannvirki, til 

dæmis brýr, vita og verksmiðjur en arkitektar hófu að kanna þá nýstárlegu möguleika til form- 

og rýmismótunar sem fólust í burðartæknilegum eiginleikum efnisins.6   

Í Frakklandi hóf svissneski arkitektinn, Le Corbusier, að þróa nýjar leiðir í notkun á 

ómeðhöndlaðrar steypu, sjónsteypu. Það var ekki einungis íbúðaskortur í Frakklandi eftir 

seinni heimsstyrjöld heldur var einnig efnisskortur í landinu sem gerði það að verkum að ekki 

var hægt að reisa byggingar úr stáli. Þótti steypa því ódýr og góður kostur. 

Það má segja að Le Corbusier hafi verið 

frumkvöðull í notkunar sjónsteypu. Béton 

Brut er stefna sem þróaðist út frá hans 

rannsóknum og listsköpun. Béton Brut, 

sem þýðir í raun hrá steypa, er þegar 

steypa er ómeðhöndluð og látin halda sér 

eins og hún kemur úr steypumótinu og oft 

mótaði fyrir viðaráferð í steypunni. Þörfin 

á ódýru byggingarefni átti mikinn þátt í 

þessari þróun og má segja að hrátt 

steypuyfirborð bygginga sé að einhverju 

leiti lýsandi fyrir ástandið í Evrópu eftir 

seinni heimsstyrjöldina. 

 

Eitt einkennisverka Béton Brut tímabilsins 

er fjölbýlishúsið Unite d´Habitation eftir 

Le Corbusier og þegar talað er um Béton 

Brut er oft vísað í þessa byggingu.       

                          Mynd 1. Unite d´Habitation, Marseilles, Frakkland. 

 

                                                      
6 Pétur H. Ármannsson: „Íslensk húsagerð á tuttugustu öld. Yfirlit.“ Íslensk bygginarlist. Arkitektskolen i 
Aarhus,1996. Bls. 43 
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Byggingin er staðsett í Marseilles í Frakklandi og reist á árunum 1947-1952. Byggingin er tólf 

hæða og hannað fyrir 1600 íbúa. Aðal byggingarefnið er steinsteypa og er hún ómeðhöndluð.  

Le Corbusier notaði sjónsteypuna meðal annars til að ná fram andstæðum í efnisnotkun og  

draga fram fínleika annarra efna. Þetta kemur fram í lýsingu hans á Unite d´Habitation:7 

 

...I have decided to make beauty by contrast. I will find its complement and 

establish a play between crudity and finesse, between the dull and the intense, 

between precision and accident. I will make people think and reflect, this is the 

reason for the violent, clamorous, triumphant polychromy of the facades.8  

 

 

Eftir 1950 fer að gæta nýrra áhrifa í húsagerð á Íslandi og sjást merki um aðrar áherslur en 

áður. Stál, timbur og gler er notað í meira mæli með steinsteypu og samhliða þessum 

breytingum fer að bera á öðrum formum. Andstæður milli berandi hluta bygginga og léttra 

verða meiri og burðarvirki húsa verður sýnilegra en áður. Steyptir bitar eða límtrésbitar ganga 

út fyrir veggi og undirstrika uppbyggingu húsanna og eru þau oft ópússuð og ýmist ómáluð 

eða hvítmáluð. Meiri áhersla var lögð á að nota ómeðhöndlaða steypu, sjónsteypu, og hún 

mótuð á ýmsan hátt með því að setja lista í steypumótin.9     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Heimasíða Galinsky. Leiðarvísir um byggingar arkitekta. http://www.galinsky.com/buildings/marseille/ Sótt 
27. desember 2010. 
8 http://www.galinsky.com/buildings/marseille/ Sótt 27. desember 2010. 
9 Ágrip íslenskrar húsagerðarsögu fram til 1970. Bls 127 

http://www.minjasafnreykjavikur.is/PortalData/12/Resources/skjol/baeklingar/agripislhusagG.pdf Sótt 19. 

desember 2010. 
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1.3 Högna Sigurðardóttir 

Á sama tíma og Le Corbusier var að þróa stefnu sína, Béton Brut, var fremsti frumkvöðull 

Íslendinga á sviði byggingarlistar og notkunar á sjónsteypu, Högna Sigurðardóttir, að hefja 

nám við hinn virta listaháskóla Ecole des Beaux Arts í París. Hún var fyrst Íslendinga til að 

hefja nám við skólann. Högna útskrifaðist frá skólanum árið 1960 og hlaut þá sérstaka 

viðurkenningu skólans fyrir lokaverkefni sitt, garðyrkjubýli í Hveragerði, sem tryggðu henni 

starfsréttindi í Frakklandi.10  

Högna var fyrst kvenna til að starfa sem arkitekt hérlendis og hefur verið óhrædd við að fara 

frumlegar leiðir að verkum sínum. Má segja að sjónsteypa hafi borist hingað til lands með 

Högnu. Verk Högnu hafa haft mikil áhrif á þróun íslenskrar byggingarlistar.11 

Högna vinnur mikið 

með sjónsteypu í 

byggingum sínum og 

sérkenni hvers 

byggingarefnis er látið 

halda sér í sinni 

náttúrulegu mynd eins 

og hægt er. 

Burðarstólpar, bitar og 

óeinangraðir veggir eru 

ópússaðir. Hrá, ómáluð 

steypan er notuð til að 

draga fram fágun 

annarra byggingarefna 

                                                                      Mynd 2: Bakkaflöt 1í Garðabæ.  

Sjálf segist Högna reyna að draga fram það sem efnið hafi að bjóða og að sjónsteypan gefi svo 

mikinn karakter.12  

                                                      
10 Pétur H. Ármansson: „Högna Sigurðardóttir arkitekt FAÍ. Handhafi heiðursorðu Sjónlistar 2007.“ AT, Tímarit 

Arkitekta. 2. tbl. 2007. Bls. 50 
11  Heimasíða Reykjavíkurborgar. Högna Sigurðardóttir. Efni og andi í byggingarlist 

http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-3724/549_read-1531 Sótt 3. desember 2010. 
12 Náttúran, veðráttan og sagan. Grein um Högnu Sigurðardóttir sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins, 

8.nóvember 2009 
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Þetta útfærir hún í fyrsta sinn í húsi við Brekkugerði 19 í Reykjavík. Það hús er fyrsta húsið á 

Íslandi þar sem steinsteypa er ómeðhöndluð og látin halda sér eins og hún kemur úr mótunum. 

Högna notaði einnig sjónsteypu í innviðum bygginga sinna. Hún steypti innréttingar, húsgögn 

og blómaker með innri rými bygginga og urðu húsgögnin þannig órjúfanlegur hluti af sjálfum 

byggingunum. 

Í húsinu í Brekkugerði 

er steyptur arinn hluti 

af innra rými 

byggingarinnar. 

Arininn skiptir 

stofunni upp í 

borðstofu og setustofu. 

Setustofumegin er 

gólfið tekið niður í 

eins konar setgryfju 

með steyptum  

bekkjum.                       

                                                                                                          Mynd 3. Setustofan í Brekkugerði 

       

Þarna kemur fram sú skoðun Högnu að sumt af húsgögnunum eiga að byggja með húsunum 

og mynda þannig eina heild með veggjum og gólfi.13 

Það ætti alveg eins að vera hægt að gera sér grein fyrir hvar ákveðin 

húsgögn eiga að vera í stofunum, eins og við ákveðum nú hvar hlutirnir eiga 

heima í eldhúsunum og smíðum fasta eldhúsinnréttingu.14  

                                                                                                                                                                      
http://www.listasafnreykjavikur.is/Portaldata/13/Resources/kjarvalsstadir/2009/hoegna_sigur_ard_ttir/grein_um_

Hoegnu_GujaDoegg.pdf Sótt 3. desember 2010. 

 
13 Viðtal við Högnu Sigurðardóttur. Birtist í Morgunblaðinu 7. águst 1964. Bls. 10 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=112602&pageId=1359707&lang=is&q=bor%F0,%20bekkir,%20r%FA
m Sótt 7. desember 2010.  
14Viðtal við Högnu Sigurðardóttur. Birtist í Morgunblaðinu 7. ágúst 1960. Bls. 10 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=112602&pageId=1359707&lang=is&q=bor%F0,%20bekkir,%20r%FA
m Sótt 7. desember 2010.  
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Eitt af hennar þekkustu verkum hérlendis er íbúðarhús við Bakkaflöt 1 í Garðabæ frá árinu 

1968. Það hús var valið eitt af 100 merkustu byggingum 20.aldar í norður- og miðhluta 

Evrópu, í tengslum við útgáfu yfirlitsrits um byggingarlist 20.aldar.15  

Íbúðarhúsið við Sunnubraut 37 

í Kópavogi byggt 1965 er enn 

eitt húsa Högnu sem hlotið 

hefur mikla athygli. Efnið í 

byggingunni er ómeðhöndluð 

sjónsteypa og í mótin voru 

lagðar grófar steinhellur sem 

hafðar eru sýnilegar, jafnt utan 

sem innan.  

Högna segir að steinhellurnar 

hafi verið lagðar í til að draga 

fram styrkinn í því skjóli sem 

húsið veitir gegn 

náttúruöflunum. 16   

Mynd 4: Sunnubraut 37. Hér sjást vel steinhellurnar sem lagað voru í mótin. 

 

Enn bárust nýir straumar í byggingarlist til landsins. Hrjúfu náttúruefni var gjarnan teflt á móti 

sléttskornu yfirborði steypu og lögð var áhersla á léttleika í uppbyggingu húsa. Þessir nýju 

straumar birtust með skýrum hætti í verkum arkitektsins Manfreðs Vilhjálmssonar.17 Manfreð 

þróaði sérstaka steypuáferð sem byggðist á að forma áferð steinsteypuflatanna með því að 

setja klofnar fiskitrönur í steypumótin. Í byggingu hans við Mávanes 4 í Garðabæ sem byggt 

var árið 1964 má sjá þessa steypuáferð. Manfreð notaði málaða sjónsteypu í byggingum 

sínum.18 

 

                                                      
15 Pétur H. Ármannsson: „Högna Sigurðardóttir arkitekt FAÍ. Handhafi heiðursorðu Sjónlistar 2007“ Bls. 50 
16 Náttúran, veðráttan og sagan. 

http://www.listasafnreykjavikur.is/Portaldata/13/Resources/kjarvalsstadir/2009/hoegna_sigur_ard_ttir/grein_um_

Hoegnu_GujaDoegg.pdf Sótt 3. desember 2010. 

 
17 Pétur H. Ármannsson: „Íslensk húsagerð á tuttugustu öld. Yfirlit.“ Bls.46 
18 Gísli Siguðrsson (ritstjóri): Verk á vegi þínum. Steinsteypufélag Íslands, 2002. Bls. 18  
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Ekki verður komist hjá því að nefna Kjarvalsstaði. Það var árið 1964 sem borgarráð 

samþykkti að gefa Félagi íslenskra myndlistarmanna loforð um byggingu myndlistarhúss á 

Miklatúni. Félagið réð Hannes Kr. Davíðsson arkitekt til að vinna að tillögunni. Ári síðar varð 

Jóhannes S. Kjarval áttræður og í tilefni að því var ákveðið að heiðra hann, með byggingu 

hússins. Tillaga Hannesar hlaut samþykki borgaryfirvalda, með óskum um ákveðnar 

breytingar. Í meginatriðum er húsinu skipt í þrjár álmur sem umlykja miðjugarð. Veggir 

sýningarálmanna eru sjónsteypufletir en veggir norðurálmu eru úr timbri og klæddir 

veðurþolnu stáli að utanverðu. Kjarvalsstaðir er fyrsta opinbera byggingin á Íslandi með 

sjónsteypu.19  

Fram yfir 1960 hafði byggingarlist á Íslandi verið undir áhrifum frá Danmörku vegna þess 

hve margir sóttu menntun sína þangað. Eftir það tóku arkitektar að sækja menntun sína til 

annarra landa í meira mæli. Arkitektar sem menntaðir voru í Þýskalandi, til að mynda Helgi 

og Vilhjálmur Hjálmarssynir, settu svip sinn á húsagerð áttunda áratugarins með 

margbreytilegri notkun á grófri sjónsteypu í ýmsum útfærslum.20  

Sjónsteypa hefur þróast mikið í gegnum tíðina og hefur notkun á henni aukist jafnt og þétt. 

Má segja að ómáluð sjónsteypa hafi orðið að hálfgerðu tískufyrirbrigði eftir aldamótin 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Dennis Jóhannesson et al. (ritstjóri): Leiðsögn um íslenska byggingarlist. Arkitektafélag Íslands, 2000. Bls. 
103 
20 Pétur H. Ármannsson: „Íslensk húsagerð á tuttugustu öld. Yfirlit.“ Bls.47 
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2. Sjónsteypa  

2.1 Almennt 

Góð steinsteypa þykir hafa marga kosti sem byggingarefni. Hún þykir burðarmikil, vatnsþétt, 

endingargóð og ódýr. Á Íslandi hefur steinsteypa reynst vel sem byggingarefni, þar sem erfið 

umhverfisáhrif, svo sem vot og stormasöm veðrátta, hætta á jarðskjálftum og nálægð við sjó, 

kalla á byggingarefni með eiginleika steinsteypunnar. Annar kostur er að öll hráefni 

steinsteypunnar má finna hér á landi. Það er ótvírætt orsök þess hversu mikið hún er notuð til 

húsagerðar hér á landi. Ekki nýtast kostir hennar síður við gerð annarra mannvirkja, svo sem 

samgöngu- og virkjanamannvirkja.21 

Sjónsteypa er ekki sérstök tegund af steypu. Það sem gerir steypu að sjónsteypu er hvernig 

hún er unnin, lögð og meðhöndluð eftir lagningu. Þegar gera á sjónsteypu eru gerðar auknar 

kröfur til steypunnar, mótanna og yfirborðsáferðar. 22 

Ekki er til íslensk reglugerð um hvernig sjónsteypa skuli samsett eða hvernig meðhöndla eigi 

hana. Við hönnun sjónsteypu setja arkitektar og verkfræðingar fram kröfur um útlit og 

eiginleika steypunnar. Verktaki og steypuframleiðandi ákveða svo hvernig steypu og mót 

skuli nota til að ná fram þessum eiginleikum.23 

Steypuframleiðandinn B.M. Vallá hefur þróað tegund af steypu sem þeir kalla sjónsteypu. 

Samkvæmt Einari Einarssyni framkvæmdastjóra steypuframleiðslu hjá B.M. Vallá hefur sú 

steypa aðra innihalds samsetningu en hefðbundin steypa. Hún hefur til dæmis meira af 

fínefnum sem gerir hana þjálli. Eiginleikar þessarar sjónsteypu eru meðal annars þeir að hún 

rennur betur í steypumótum og færri loftbólur myndast á yfirborðið. Þrátt fyrir að þessi steypa 

renni betur í mótum en hefðbundin steypa er, samkvæmt Einari, þó nauðsynlegt að víbra hana 

við niðurlagningu til þess að koma í veg fyrir hreiðurmyndun. Hreiður geta myndast ef steypa 

rennur ekki nógu vel út í mótafleti. Sérstaklega er hætt við því þegar steypan þarf að renna 

langar leiðir, eins og til dæmis undir glugga. 

  

                                                      
21 Alkalívirkni steinsteypu. Saga alkalírannsókna á Íslandi. Bls. 1 

http://www.steinsteypunefnd.is/Grein/tabid/105/smid/448/ArticleID/54/reftab/100/language/en-US/Default.aspx 

Sótt 8. janúar 2011. 
22 Einar Einarsson. Viðtal höfundar við Einar Einarsson, framkvæmdarstjóra steypuframleiðslu hjá BM Vallá. 
13. janúar 2011 
23 Indriði Níelsson. Viðtal höfundar við Indriða Níelsson, verkfræðing og framkvæmdarstjóra 
Steinsteypufélagsins. 6. janúar 2011 
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Önnur tegund steypu sem getur þótt hentug í sjónsteypu kallast sjálfútleggjandi steypa. Hún 

hefur þann eiginleika að vera vel fljótandi, sem auðveldar henni að leggjast út í mótafleti. 

Ekki þarf að víbra sjálfútleggjandi steypu og getur hún því verið góður kostur ef ekki er hægt 

að koma víbrara að mótunum.24 

Samkvæmt Pálmari Kristmundssyni, arkitekt, hentar sjálfútleggjandi steypa þó ekki í öllum 

tilfellum fyrir sjónsteypu. Hann notar ekki sjálfútleggjandi steypu ef hann vill fá grófara 

yfirborð þar sem honum þykir hún verða of slétt. Arkitektinn hefur því áhrif á það hvernig 

steypa  er notuð.25 

2.2 Hráefnisval og litarefni 

Hráefnisinnihald steypu stjórnar því hvernig hún hegðar sér í fersku ástandi. Hráefnin 

samanstanda af sementi, fylliefnum, fínefnum, vatni, og íblöndunarefnum, svo sem  

loftblendi, sem ver steypuna gegn frostskemmdum, flotefni, sem eykur flot steypunnar, og 

litarefni sem hefur áhrif á lit steypunnar. Sement, fínefni og vatn mynda svokallaða 

sementsefju. Fylliefni geta verið mjög misjöfn að styrk og þéttleika. Hentugustu fylliefni í 

sjónsteypu eru rúnuð og þétt grjót. Ef efnið er kantað og/eða gljúpt er hætta á að það dragi í 

sig sementsefju. Samkvæmt Indriða Níelssyni, verkfræðingi og framkvæmdastjóra 

Steinsteypufélagsins, eru norsk fylliefni mest notuð í sjónsteypu á Íslandi, því þau eru mjög 

þétt í sér. Huga þarf að kornastærð fylliefna og þarf kornadreifing að vera góð til að lámarka 

blæðingu. Blæðing er þegar sementseðjan aðskilur sig frá fylliefnunum. Þetta getur gerst 

þegar steypa er víbruð við niðurlagningu.26 

Hægt er að hafa áhrif á lit steypu með litarefnum. Litarefnið er púður sem sett er saman við 

steypuna í litlu mæli. Litarefnin eru mismunandi dýr. Til dæmis er svart, brúnt, rautt og gult 

litarefni tiltölulega ódýrt en blátt og grænt er margfalt dýrara, þar sem minna er til af þeim í 

heiminum. Til er mismunandi hvítur litur á steypu. Hægt er að nota hvítt sement í stað fyrir 

grátt en til að fá mjög hvíta steypu þarf að nota hvítt sement og hvítt fylliefni. Ef notað er hvítt 

sement en grá fylliefni verður steypan  ljósgrá. Velja þarf íblöndunarefnin sérstaklega vel ef 

gera á hvíta steypu því til eru brún íblöndunarefni sem geta litað.27 

                                                      
24 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
25 Pálmar Kristmundsson. Viðtal höfundar við Pálmar Kristmundsson, arkitekt. 13. janúar 2011 
 
26 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
27 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
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2.3 Niðurlögn, vinnubrögð.  

Að mörgu þarf að huga áður en hafist er handa við niðurlagningu steypu. Skipuleggja þarf 

komu steypubíla í samræmi við steypuáfanga, nægur mannskapur þarf að vera við dælingu og 

víbringu og huga þarf að lofthita og úrkomu.  

Blæbrigðamunur getur verið á lit steypunnar milli steypubíla og til þess að koma í veg fyrir 

litabrigði á milli bíla er vænlegast að dæla úr tveim bílum í einu. Ef vanda á sérstaklega til 

verksins er hvorki notuð fyrsta né síðasta steypa úr hverjum bíl. 

Þegar steypuáfangar eru skipulagðir er mikilvægt að hugsa til dælingar og víbrunar. Við 

dælingu á steypu þarf að passa að fallhæð fari ekki yfir 1,5 m. Víbrun er mjög mikilvægt 

atriði, sérstaklega þegar gera á sjónsteypu. Steypa er aðallega víbruð til þess að hjálpa henni 

að renna út í mótafleti en einnig kemur víbrunin í veg fyrir að loftbólur myndist á yfirborði 

steypunnar. Þegar miklar kröfur eru gerðar til sjónsteypuyfirborðs er notaður svokallaður 

mótavíbrador. Hann víbrar yfirborð mótanna, sem gerir það að verkum sementsefjan dregst að 

yfirborðinu og sléttara yfirborð fæst. Ef víbrað er of mikið er hætta á aðskilnaði efna í 

steypunni sem getur orsakað litamismun.  

 

             

Mynd 5: Sýnir áhrif víbrunar á steypu. 
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Lofthiti og úrkoma þegar steypa er lögð og meðan hún harðnar geta haft áhrif á endanleg gæði 

og útlit viðkomandi steypuhluta. Þegar steypa kemur frá steypustöð er hún um 14° – 15° C. 

Þegar efnahvörfin fara af stað, byrjar hún að harðna og hitnar hún töluvert við það. Ef frost er 

úti verður yfirborð hennar kalt en kjarninn heitur og er þá frekari hætta á sprungumyndun. 28 

Lofthiti eftir að mót eru tekin frá getur einnig haft áhrif á lit steypunnar þannig að ef kalt er í 

veðri getur hún dökknað, en orðið ljósari ef heitt er. Þetta þýðir að ef litur mismunandi 

sjónsteypuhluta á að vera eins, þurfa aðstæður að vera eins fyrstu sólarhringana eftir að mót 

eru tekin frá. Til þess að koma í veg fyrir þetta og auka líkur á jafnari lit, getur þurft að bíða 

með að taka niður mót lengur en ella.29 

Mikilvægt er að fjarlægja steypumót ekki of snemma. Gefa þarf steypunni tíma til þess að ná 

nægilegum styrk þannig að hún þoli að mótin séu tekin frá. Ef mót eru fjarlægð of snemma 

getur það orsakað formbreytingar á steypuhlutum og rýrnum getur orðið í steypunni sem 

veldur sprungumyndun.30 

2.4 Mót og mótaolía 

Steypumót hafa mikið að segja um endanlega áferð steypu, enda skilar áferð móta sér beint í 

steypuna. Ýmsar tegundir steypumóta eru í boði í dag og eru möguleikarnir nánast óteljandi 

fyrir arkitektinn, sem setur fram kröfur um áferð móta. Arkitektinn ákveður einnig hvernig 

mótum er raðað saman með tilliti til mótastærðar og festigata. Við útfærslu móta er þó 

mikilvægt að samvinna sé milli arkitekts og 

verkfræðings þar sem huga þarf til dæmis að 

plássi fyrir steypustyrktarjárn og aðra 

innsteypta hluti svo sem lagnir. 

Steypustyrktarjárnin geta haft áhrif á útlit 

steypunnar. Séu þau lögð of þétt getur 

steypan skilið sig og litamismunur myndast. 

Einnig geta steinar fylliefnis fests í járnunum 

og efjan flætt út í mótið þannig að mislitar 

rendur myndist á yfirborði. 31            

Mynd 6: Hér hefur myndast litamismunur í yfirborði steypunnar vegna þess hve steypustyrktarjárnin eru lögð þétt. 

                                                      
28 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
29 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
30 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
31 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
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þegar nota á sjónsteypu í byggingar hafa gæði mótanna 

mikið að segja. Til eru dæmi um það að hús hafi verið 

hönnuð með sjónsteypuflötum en vegna galla í mótum 

og/eða mótavinnu hafi þurft að múra yfir áður ætlaða 

sjónsteypufleti. Þetta getur þýtt tvöfaldan kostnað í frágangi 

flata. Mót eru dýr og keppast menn því við að endurnýta 

mótaefni eins og mögulegt er. Þar sem krafa um mótagæði 

er mikil getur verið erfitt að endurnýta mót oft sem kallar á 

aukinn kostnað verktaka við öra endurnýjun móta. Ef 

skemmd mót eru notuð kemur það fram í steypunni.32  

                                          

      Mynd 7: Steypumót klætt með mótakrossvið. 

Þegar sjónsteypumót eru reist er ýmislegt sem betur þarf að huga að en þegar um hefðbundinn 

uppslátt er að ræða. Má þar nefna þéttleika móta sem skiptir gríðarlegu máli. Til þess að ná 

sem bestri útkomu á sjónsteypu þurfa samskeyti móta að vera vatnsþétt, loka þarf borgötum 

og naglagötum, þétta þarf kringum kónagöt og sparsla þarf upp í rispur. Ástæða þess er meðal 

annars sú að þegar steypa er víbruð eiga göt til að draga í sig efju og vatn getur síast inn í 

óþétt samskeyti og rispur. Þetta getur valdið litabrigðum og göllum í steypunni. Því 

fullkomnara sem yfirborð móta er því meiri líkur eru á því að fá gott yfirborð á steypuna. 

     

              Ljósmynd 8: Ýmsar steypuskemmdir. 

                                                      
32 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
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Horn á steyptum veggjum eru viðkvæm og því er algengt að menn komi fyrir þríhyrnings lista 

í hornum. Listinn hjálpar steypunni að flæða um mótin og getur komið í veg fyrir litamismun 

í hornum og að fylliefnakorn geti sest í hornin. 33 

Algengt er að verktakar notist við stóra mótafleka við uppsteypu mannvirkja. Hægt er að ná 

fram ýmsum áferðum með því að klæða mótin að innan með þeirri áferð sem sóst er eftir. 

Sem dæmi um slíkt má nefna mótakrossvið, sem hefur mjög slétta áferð. Til að ná slíkri áferð 

hefur einnig verið notast við plastplötur en þá er hægt að nýta sömu plötuna oftar, þar sem 

þær skemmast síður en mótakrossviðurinn. Einnig er þekkt að klæða flekamót með grófum 

timburborðum og láta þannig timburáferðina mótast í steypuna.  

Samkvæmt Einari er B.M Vallá farið og nota mótamottur úr gúmmí. Hægt er að fá slíkar 

mottur með hinum ýmsu áferðum, allt frá ýmiskonar timburáferðum til grófrar grjótáferðar. 

Fáir verktakar hér á landi eru farnir að nota slíkar mottur við uppsteypu, enda þykja þær dýrar. 

Helst eru það einingaframleiðendur sem notast við þær enda er ending þeirra góð og henta 

þær því vel í staðlaða framleiðslu.34  

            
Mynd 9: Mismunandi áferðir eftir mótamottu. 

 

Áður en steypu er dælt í mót er algengt að borið sé á yfirborð þeirra svokölluð mótaolía. Olían 

getur haft mikil áhrif á endanlega útkomu steypunnar og er því vandmeðfarin. Sumar olíur 

auka líkur á loftbólumyndun á yfirborði steypu á meðan aðrar geta dregið úr henni. 35  

 

 

                                                      
33 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
34 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
35 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
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Um 400 tegundir af mótaolíu eru til á markanum og er val á henni meðal annars háð tegund 

steypumóta sem notuð eru. Mótaolían smyr yfirborð móta og auðveldar niðurtekt móta.  

Mótaolían gengur ekki inní steypuna og er því hægt að þvo hana af yfirborðinu en þvottur 

getur haft áhrif á áferð steypunnar. 

Ekki er nauðsynlegt að notast við mótaolíu og reyna sumir hönnuðir að forðast notkun hennar. 

Þegar notast er við mót úr timbri er mikilvægt að vatnsmetta timbrið áður en steypt er því 

þurrt mótatimbur tekur í sig raka úr steypunni og steypan getur orðið dekkri. Ef timbur er 

notað í mót er mögulegt að nota vatn í stað mótaolíu.36 

2.5 Eftirmeðhöndlun  

Hægt er að meðhöndla sjónsteypu eftir að mót eru fjarlægð en það getur haft áhrif á yfirborð 

hennar. Eftirmeðhöndlun getur meðal annars verið slípun, sandblástur, háþrýstiþvottur og 

sýruþvottur. Með slípun er hægt að jafna samskeyti og misfellur. Við sandblástur brotnar 

töluvert upp úr yfirborði steypunnar og það verður grófara. Ef litabrigði hafa komið fram er 

mögulegt að háþrýstiþvo yfirborð og jafna með því litamismuninn en yfirborðið verður fyrir 

vikið grófara. 37 Með sýruþvegnu yfirborði fæst mjög fínleg áferð og yfirborðið verður matt. 

Sjónsteypu er nauðsynlegt að verja og er algengt að nota til þess sílanefni. Sílanefni eru borin 

á yfirborð steypu til að gera hana vatnsfælna og koma þannig í veg fyrir litamismun þegar hún 

blotnar. 38  

2.6 Kostir, gallar 

Töluverður kostnaðar munur er á hefðbundinni steypu og sjónsteypu. Liggur munurinn 

aðallega í vinnunni sem felst í því að gera góða sjónsteypu. Kostir sjónsteypu felast meðal 

annars í því að hún þarf litla eftirmeðhöndlun en á móti kemur að erfitt getur verið að laga 

skemmdir í henni. Ef sprunga myndast í sjónsteypu er erfitt að laga hana án þess að það sjáist 

en hægt er að laga sprungur og skemmdir í hefðbundnum vegg með því að sparsla og mála. 

Samkvæmt Einari framleiðir B.M Vallá sérstakann múr til viðgerða á skemmdum í sjónsteypu 

þar sem litur á viðgerðarefnisins þarf að vera sá sami og steypunnar. 39 

                                                      
36 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
37 Viðtal höfundar við Indriða Níelsson. 
38 Viðtal höfundar við Pálmar Kristmundsson 
39 Viðtal höfundar við Einar Einarsson. 
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Niðurstaða 

Það er mikill vandi að ná fram góðri sjónsteypu. Að mörgu þarf að huga og þarf samstarf 

arkitekta og verkfræðinga að vera gott. Arkitekt ræður því hvort og þá hvernig sjónsteypa er 

notuð og ræðst það að eðli verkefnis. Sjónsteypa hefur enga tæknilega eiginleika fram yfir 

steinsteypu. 

Sjónsteypa getur verið mjög kostnaðarsöm en ef um er að ræða stóra sjónsteypufleti þá getur 

verið töluverður sparnaður í eftirmeðhöndlun, múrvinnu. Það fylgir því í raun mikil áhætta að 

nota sjónsteypu því aldrei er hægt að vita með vissu hver útkoman verður fyrr en búið er að 

taka mótin frá. Þá geta komið í ljós gallar sem erfitt getur verið að laga. Ef arkitektinn sættir 

sig ekki við þessa galla getur þurft að múra yfir eða jafnvel rífa burt gallaða hlutann og í því 

getur falist töluverður 

kostnaður. 

Arkitekt notar því 

sjónsteypu í fegurðarskyni 

frekar en í sparnaðarskyni. 

Sjónsteypa hefur áhrif á 

annað efnisval og er hægt 

að nota hana til að ná fram 

fínleika annara efna en 

einnig er hægt að nota hana 

til að skapa blæbrigði milli 

efna.  

     Mynd 10:Hof, Höfðaströnd e. Studio Granda. Minnir á hús Högnu Sigurðardóttur.                                
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Þegar sjónsteypa er notuð verður 

hönnuður að gera sér grein fyrir því 

að sjónsteypuflötur getur haft 

hugræn áhrif á þann sem á hann 

horfir. Pálmar nefnir að hugurinn 

stoppi síður við málaðan flöt en 

sjónsteyptan, enda kalli 

sjónsteypuflötur frekar á 

hugleiðingar um efni og áferð 

flatarins.40  

Þar er höfundur honum sammála, 

enda á hann það til að stoppa við 

sjónsteypuveggi, virða þá fyrir sér 

og strjúka, öðrum til mikillar 

undrunar.  

                            

Mynd 11: Birkimörk, Hveragerð, e. Pálmar Kristmundsson 

Eins og fram kemur í inngangi eru ekki allir sammála um skilgreiningu á orðinu sjónsteypa. 

Höfundur er í þeim hópi sem skilgreinir sjónsteypu sem ómeðhöndlað steypuyfirborð. Ef 

sjónsteypa er máluð minnkar efniskennd, þó svo að yfirborðsáferðin haldi sér. 

Því er í raun hægt að segja að til séu tvennskonar tegundir af sjónsteypu. Annars vegar alveg 

ómeðhöndluð og hins vegar máluð.  

Útlitseiginleikarnir sjónsteypu ráðast af stærstum hluta af því hvernig steypumót eru notuð. 

Mótanleiki steypunnar gerir það að verkum að hægt er að forma og munstra yfirborð hennar á 

ýmsa vegu. Til eru dæmi um að steyptar hafa verið lágmyndir í veggi húsa með því að setja 

lista í steypumótin. Þetta gerði Manfreð Vilhjálmsson meðal annars í húsi Kristjáns 

Davíðssonar, listmálara. Má þá velta því fyrir sér hvort hér sé komin þriðja tegund sjónsteypu, 

það er þegar listar í steypumótum eru notaðir til að mynda lágmyndir og listaverk. 

Eins og fram hefur komið er höfundur mjög hrifinn af ómeðhöndlaðri sjónsteypu en telur þó 

að notkun sjónsteypu í byggingar krefjist ákveðins hugrekkis. Höfundur vonar að í framtíðinni 

eigi hann eftir að ná að safna nægum kjarki til að nota sjónsteypu við hönnun bygginga. 

                                                      
40 Viðtal höfundar við Pálmar Kristmundsson. 
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