
Byggingarlýsing 
 
Landnúmer: 208818 
Staðgreinir: 14110020  
 
Um er að ræða eitt níu hæða  fjölbýlishús með 23 íbúðum. Íbúðir eru á 2. til 9. hæðar, 
þrjár íbúðir á hæð, nema 9. hæð þar sem eru tvær íbúðir.  Bílgeymsla er á jarðhæð; að 
hluta undir húsi en teygir sig síðan vestur eftir lóð. Í bílgeymslu er eitt stæði fyrir hverja 
íbúð. Á jarðhæð eru einnig inntaksrými, hjóla og vagnageymsla, húsgeymsla og 
sorpgeymsla. Einkageymslur fyrir hverja íbúð eru inni í íbúðum.  Öll hönnun  aðkomu að 
íbúðum á jarðhæð miðast við þarfir fatlaðra. Þá er ein íbúð 2. hæðar hönnuð  með þarfir 
fatlaðra í huga.  Geymsla fyrir íbúð fatlaðra er á 1. hæð. Allar íbúðir er 3. herbergja ef frá 
eru taldar tvær íbúðir á 9. hæð sem eru 4. herbergja. 
 
Útveggir: Burðarveggir hússins  eru járnbentir, staðsteyptir 20 sm veggir, einangraðir 
með 100mm steinullareinangrun (80kgm3), þá 20mm loftunarbil og loks liggjandi 
báruálklæðningu.  Útveggir kjallara verði einangraðir að utan með 100mm 
steinullareinangrun með takkadúk utan á. Einangrun undir botnplötu verði 100mm 
steinullareinangrun, 125kg/m3.  Gólf bílastæðahúss utan íbúðahúss verði þó ekki 
einangrað undir plötu en frostfrít.  Gluggar verði ál-timburgluggar. 
Þak: Þakplata verði járnbent staðsteypt plata.  Frágangur þess verður s.k. viðsnúið þak.  
Það er, á steypta þakplötuna komi 2 lög pappa lögðum í asfalt, 200 mm vatnsheld 
einangrun, og loks farg.   
Innveggir: Steyptir innveggir  verða spartlaðir og málaðir.  Léttir innveggir verða 
hefðbundnir 100 mm gifsveggir á álgrindarkerfi, spartlaðir og málaðir. 
Gólf: Gólf  verða járnbent staðsteypt 20cm þykk, þá  einangrunarmotta, 60mm ílögn og 
loks viðeigandi gólfefni s.s flísar, parket og gólfdúkur. Hitalagnir verða í ílögn. Gólf á 
svölum og á svalgöngum verða 20cm þykk með ísteyptum snjóbræðslulögnum. 
Frágangur stiga og handriða (hæð og lokanir) verði í samræmi við kröfur  
byggingareglugerðar.  Í öllum íbúðum verði sjúkrakassi og læstir lyfjaskápar, auk 
handslökkvitækis. 
Í íbúðablokk eru tvö manngeng lagnarými, sem liggja lóðrétt gegnum hús. Stigahús 
loftræst um lúgu á þaki. 
Annað inniheldur rafmagnslagnir, vatns og frárennslislagnir, en hinn einungis vatns og 
frárennslislagnir.  Lagnir úr íbúðum eru ýmist í gólfi eða vegg og liggja að fyrrnefndum 
lagnarýmum. 
 
Íbúðir fyrir fatlaða. 
Íbúð 0201  eru hönnuð þannig að hún henta hreyfihömluðum í hjólastól. 
Innanmál lyfta verði 110x210sm. Hurðarbreiddir verða 90sm. (86sm. ljósmál). 
 
Svalahandrið verði  úr vírgleri og hertu gleri  í álrömmum að upp í 140cm hæð og þar 
fyrir ofan glerlokunarkerfi af viðurkenndri gerð. Öll handrið uppfylli  kröfu um lokun í grein 
202.13  byggingareglugerðar.  Þá uppfylli allur frágangur svalalokunarkerfis  gr. nr. 102 í 
Byggingarreglugerð. 
 



Sorpgeymsla á jarðhæð verði með vaski og niðufalli.  Spúlslanga verði í geymslu.  Fjöldi 
tunna/gáma verði í samræmi við kröfur byggingareglugerðar og hreinsunardeildar 
Akureyrarbæjar. 
 
Bílastæði 
Bílastæði í húsi 22 stk, þar af 1 fyrir fatlaða  
Bílastæði á lóð 23 stk, þar af 2 fyrir fatlaða  
 
Helstu stærðir 
                                
Brúttó flatarmál          3527.2 m2 
Brúttó rúmmál         10194.2 m3  
Lóðarstærð :                                     4078.6m2 
Nýtingarhlutfall bygginga:                          0.86 
 
Kröfur og gildi 
Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar (gr 171 og 174) um hljóðvist fjölbýlishúsa. 
Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar (gr 186 og 187) um loftræsingu 
íbúðahúsnæðis. 
Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar um eftirfarandi gildi: 
Þak:   0.2w/m2k 
Útveggur:  0.4w/m2k 
Gluggar:  2.0 w/m2k 
Gólf á fyllingu: 0.3w/m2k 
Útveggir vegið meðaltal: 0.83 
 


