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1 Inngangur 

Nú á seinni árum hafa menn vaknað upp við þá staðreynd að einhvern tíman í framtíðinni 

gætu jarðarbúar þurrkað upp óendurnýtanlegar orkuauðlindir jarðar. Hafa menn keppst við að 

þróa nýjar vistvænni aðferðir til að koma til móts við aukna neyslu og fjölgun mannkyns.  

Íslendingar hafa verið duglegir að beisla orku í gegnum tíðina og eru mjög framarlega á sviði 

vatns- og gufuaflsvirkjana. En þó að Ísland sé auðugt af orku þá er orkan ekki ódýr hér á 

landi. Fólk sem býr á dreifbýlissvæðum þarf t.d. að greiða töluvert hærra gjald fyrir 

kílóvattsstundina en fólk sem býr í þéttbýli. Er það rakið af stórum hluta til flutnings á 

raforkunni. 

Ekki eru allir sem njóta þeirra fríðinda að geta kynt húsin sín með hitaveitu en sú orka er 

ódýrasti orkugjafinn til upphitunar. 

Strandasýsla er að stórum hluta flokkuð sem kalt svæði bæði vegna þess að jarðhiti finnst ekki 

í stórum hluta sýslunnar og langvarandi norðaustan vindar valda miklum kulda. Þar er því 

mjög hár kyndikostnaður og leitar fólk ýmissa leiða til að lækka hann.  

Einn eigenda gistiheimilisins Broddaness viðraði þá hugmynd hvort það væri ekki tilvalið að 

finna út hvernig hægt væri að lækka upphitunarkostnað gistiheimilisins. Einnig yrði 

ávinningur kostnaðar lækkunarinnar að vera ótvíræður og er krafa um það að hann borgi sig 

upp á skömmum tíma.  

En til að uppfylla þarfir eigenda Broddaness um afgerandi kostnaðarlækkun var fyrst farið í 

að greina ástand húsnæðisins með það að sjónarmiði að finna einangrunargildi hússins, hvort 

varminn ætti greiða leið út úr húsinu og koma með tillögu um úrbætur og kostnað viðkomandi 

verkþáttar. Auk þess væri tilvalið að skoða hagkvæmni varmadælna sem hafa notið aukinna 

vinsælda á þessu svæði og kynnast reynslu manna sem hafa sett upp slíkan búnað. 

 

                         Mynd 1: Ljósmynd af gistiheimili Broddaness. (Ljósmynd Eysteinn Einarsson)
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2 Saga hússins 

Broddanesskóli er afar fallegt og reisulegt hús teiknað af Dr. Magga Jónssyni og staðsett á 

Broddanesi við sunnanverðan Kollafjörð á Ströndum. Skólinn var byggður á árunum 1975-

1977 af sveitastjórnum Fells- og Óspakseyrarhreppa og tók þar við af farskólanum sem rekinn 

hafði verið sameiginlega í þessum sveitarfélögum um árabil. Kennsla hófst í skólanum haustið 

1977 en henni var hætt vorið 2004. 

Engin starfsemi var í skólanum næstu ár og haustið 2008 var hann auglýstur til sölu af 

Ríkiskaupum fyrir hönd Strandabyggðar og Ríkisins og seldur hæstbjóðanda í lok þess árs. 

Nýir eigendur skólahúsnæðisins hafa gert gagngerar breytingar á húsnæðinu og frá 2009 

starfrækt gistiheimili í húsinu yfir sumartímann. 

Skólahúsnæðið er á tveimur hæðum og samanstóð á sínum tíma af skólahúsnæði og bílskúr á 

neðri hæðinni og íbúð fyrir skólastjóra á efri hæðinni. Í dag er gisting á báðum hæðum 

hússins. 

Húsið er steinsteypt bygging, með málaðri sjónsteypuáferð að utan og einangrað að innan. 

Mjög mikil lofthæð er á neðri hæð hússins og hinir stóru gluggafletir á hæðinni vekja mikla 

athygli sem og tvær strýtur er standa upp úr þaki neðri hæðarinnar. 

 

           Mynd 2: Broddanes næst og Kollafjörður, en Steingrímsfjörður fjær. (Ljósmynd Sögusmiðjan)
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3 Veðurfar 

Húsið er staðsett fyrir opnu 

hafi og tekur á sig vind frá 

vestri til austurs. Ríkjandi 

vindáttir á Broddanesi eru 

norðaustan til norðnorðaustan- 

áttir. Þegar það er vindasamt í 

hlýjum sunnanáttum upp á 

Ennishálsi getur myndast 

kuldapollur niðri á Broddanesi 

þar sem það er í skjóli. 

Fyrripart sumars má búast við 

að hafgolan verði allsráðandi 

því að eftir að frost fer úr jörðu 

þá hitnar land mun hraðar en 

sjór sem veldur uppstreymi yfir 

landi og dregur svalt sjávarloftið inná land þ.e. hafgola myndast.  

Seinnipart júlí eða byrjun ágúst hefur hafið hitnað talsvert en vegna tregðu er hafið lengi að 

hitna og verður þá hafgolan mun veikari en fyrripart sumars. Sömuleiðis er tíðni þoku mun 

hærri fyrripart sumars, en tilfærsla af röku sjávarlofti er ein forsenda þoku. 

Á Ströndum er algengt að kuldapollar myndist að vetri í hægum suðlægum áttum og á köflum 

hlýnar lítið sem ekkert í skammvinnum sunnanáttum, þótt þetta sé frekar staðbundið. Þó verða 

kuldapollar líklega síst til í suðvestanáttum þar sem loftmassinn á greiðari aðgang að láglendi 

þar og flestir dalir og firðir opnast til norðausturs eða austurs. Að sama skapi er ekki algengt 

að miklar frosthörkur fylgi norðaustan- og austanáttum því þá kemur mildara sjávarloftið inn 

af hafi. Köldustu veðrin verða oftast eftir norðan veður en á eftir þeim léttir oft til og lægir 

sem getur valdið talsverðum frostum. Það skal haft í huga að þetta verður alltaf mjög 

staðbundið (Óli Þór Árnason, Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, munnleg heimild, 

símtal 25. janúar 2012). 

 

3.1 Hitastig 

Gistiheimilið á Broddanesi fór í fullan rekstur árið 2010 og var ákveðið í samráði við eigendur 

að notast við hitastig og raforkutölur frá árinu 2011. 

Veðurstöðin á Ennishálsi er í 260,0 m.y.s. sem er 256 metrum ofar en Broddanes og fengust 

þær upplýsingar hjá Veðurstofu Íslands að hiti lækki um 0,65 gráður við hverja 100 metra 

hækkun sem gæti þýtt 1,7°C í þessu tilfelli (Óli Þór Árnason,Veðurfræðingur hjá Veðurstofu 

Íslands, munnleg heimild, símtal 25. janúar 2012). 

Mynd 3: Sýnir hafgoluna koma yfir landið. (http://www.visir.is/hafgola-

og-landgola/article/200660509029)  
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Mynd 4: Mánaðarlegur meðalhiti og meðaltal á Ennishálsi fyrir árið 2011. Gögn frá Veðurstofu Íslands sjá viðauka E. 

Meðalhiti á Ennisháls árið 2011 var 1,3°C. Þegar tekið hefur verið tillit til hæðarmismunar má áætla 

meðalhita á Broddanesi 3,0°C.  

Innihitastig hefur verið 14°C þegar húsið hefur ekki verið í rekstri en það var frá 15. 

september til 15. maí. Þegar húsið er í rekstri hefur innihitinn verið u.þ.b. 18 til 20°C. 

Lágmarkshitastig inni fyrir loft í loft varmadælur er 18°C. Ef hitastigið fer niður fyrir 18°C fer 

vélbúnaður varmadælunnar að erfiða of mikið og þar af leiðandi verður ávinningurinn enginn 

(Árni Sigurpálsson, Stekkjarlundur ehf, munnleg heimild, símtal 02. apríl 2012). 

    

3.2 Gráðustundir 

Gráðustundir eru stundirnar sem valda varmatapi, er það hitamismunur margfaldaður með 

fjölda klukkustunda. Á gistiheimilinu er innihitinn Tinnihiti=18°C en útimeðalhiti er 

Tútihiti=3,0°C. Séu þessar tölur settar inn í jöfnu 1 kemur í ljós að gráðustundirnar eru 131.4 

þús°Cklst./ári en það eru fjöldi klst. sem hitakerfið í húsinu þarf að vinna til að viðhalda 18°C 

innihita en ef útihitinn fer upp fyrir það þá er hann jafnt og 0. 

 

Jafna 1: Gráðustundir. 

Þús°Cklst./ári = 24 klst.∙365 dagar∙(Tinnihiti-Tútihiti) 
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4 Hitamyndir 

Hitamyndir voru teknar af gistiheimilinu 

Broddanesi og fékst Flir BCAM
TM

 SD 

hitamyndavél lánuð hjá Ísmar ehf til 

verksins. Upplausn myndanna er 

120x120 pixlar og geymir vélin hitagildi 

í hverjum einasta pixli, hitanæmni 

hitamyndavélarinnar er um 0,1°C og 

mælisvið er frá -10 til +100°C. Einnig 

tekur hitamyndavélin tillit til hitastigs 

inni í hverju rými fyrir sig. Hitaskali er 

hægramegin á hitamyndinni sem segir til 

um há- og lágmarkshitastig í allri 

myndinni. Krossinn á hitamyndinni 

(Sp1) segir til um hitastig í punktinum, 

einnig er hægt að draga ferning utan um 

ákveðið svæði (Ar1) en þá koma 

upplýsingar um lágmarkshitagildi og 

hámarkshitagildi. Auk þess er reiknað 

meðalhitagildi þessa svæðis. Var 

hitamyndavélin fengin til að sjá hvar 

varminn fer út úr byggingunni og átta sig 

á hlutfallslegum stærðum. Myndirnar eru 

teknar 5 febrúar 2012 um kvöldmatar- 

leitið, og var inni hitastig frá 15 til 22°C 

og útihitastig um 0°C en það hafði verið 

-5°C um morguninn. Húsráðendur voru 

beðnir að hækka á öllum ofnum fyrr um 

daginn til að það sæist betur hvar 

varminn fer út úr húsinu. Ljósmyndir 

voru teknar samhliða hitamyndum til að 

auðveldara væri að átta sig á 

staðsetningu hverju sinni. Einnig voru 

teknar myndir inni og úti. Áhrifamestu 

hitamyndirnar eru að finna í ritgerðinni 

en hinar eru settar í Viðauka A. 

 

 

 

  

Mynd 6: Hitamynd af aðalinngangi. 

Mynd 5: Ljósmynd af aðalinngangi.    
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5 Lýsing húss og einangrunar 

Nettóflatarmál hússins er 488 m
2
 og nettórúmmál þess er 1571 m

3
 og samkvæmt teikningum 

er húsið einangrað þannig: 

Ofan á fyllingu er sett 50 mm þykkt einangrunarplast undir steypta plötu. Einangrunarplast 

með einangrunargildið 0,036 W/m
2
k.  

Meðfram öllum útveggjum eru lagt 50 mm þykkt einangrunarplast 0,7 m niður fyrir efra 

yfirborð steyptrar gólfplötu. 

Það eru tvö mismunandi þversnið á steinsteyptum útveggjum. Útveggjaþversnið fyrir ofan 

glugga er með 40 mm einangrun og þversniðið fyrir neðan glugga er með 60 mm einangrun. 

Timburveggir inni í bílskúr eru klæddir með 12 mm krossvið að utan auk þess er 100x50 mm 

burðarstoðir með 600 mm millibili, þá er samskonar efni í gólf og loftastoðum. Einangrun á 

milli burðarstoðanna er 100 mm þykk steinull.   

Tvöfalt einangrunargler er í öllu húsinu, flotgler+flotgler með loftrými 12 mm á milli og hefur 

það einangrunargildið 3,1 W/m
2
k. 

Það eru tvö þversnið af þakinu. Stærsti hluti þaksins er einangraður með 125 mm 

einangrunarplasti sem liggur ofaná steyptri plötu, timburgrind með 22 mm krossvið og 

þakdúkur liggur ofan á.  

 

5.1 Einangrunargildi hússins 

Húsum er ætlað að vera það vel gerð að þau haldi kjörhita þannig að kostnaður upphitunnar 

fari ekki upp úr öllu valdi. Vegna hitamismunar innandyra og utan fer mikil orka í leiðnitap 

illa einangraðra byggingahluta sem dæmi má nefna kuldabrýr á plötuskilum og kringum 

glugga og hurðir.  

Varmagildi hússins var reiknað gróflega, hjúpflöturinn var tekinn fyrir sem og kuldabrú 

gólfplötu, útveggir og þak. Það þurfti að reikna út flest öll gildi vegna þess að um er að ræða 

mjög sérstakt hús með mörgum ólíkum þversniðum en þessir útreikningar eru sýndir í 

Viðauka B. Sem dæmi eru þakgluggaveggir og útveggir rennihurðageymslu teknir með 

útveggjum við inngang vegna þess að þeir eru þynnri en hefðbundnir útveggir. Metnir eru 

áhrifamestu þættir varmataps hússins og þeir byggingarhlutar sem einfaldast er að laga með 

tilliti til kostnaðar skoðaðir frekar.  

Ekki var farið út í að reikna kostnað við að þykkja einangrun útveggja en það kallar á meiri og 

dýrari framkvæmdir en eigendur ætluðust til. Var ráðist í að teikna allt húsið upp í Autocad til 

að fá öll mál og reikna flatarmál allra gólf- þak- glugga- og veggflata. Bornir eru saman 

útreikningar og gildi úr Byggingarreglugerð (Lög nr.112/2012, gr.13.3.3., 2012). Stuðst er við 

ÍST-66 (ÍST-66, 2008) og ritið Varmaeinangrun húsa (Guðmundur Halldórsson, Jón 

Sigurjónsson , 1992) við grunn útreikninga. 
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5.2 Heildar varmatap húss  
            

      Gráðustundir: 131 þús.°Cst/ár  

      Gólfflötur: 488 m
2 

  U A ▲t F U*A Orkutap 

Þversnið W/m
2
K m

2 
K W W/K  kWst/ár 

Ú1  Útveggur almennur steyptur     0,49 169 35 2.878 82 10.773 

Ú2  Útveggur ofan glugga steyptur   0,68 70 35 1.659 47 6.209 

Ú3  Útveggur,inngang,gluggar þaki   0,49 43 35 743 21 2.781 

Ú4  Útveggur timbur 0,30 50 35 521 15 1.948 

Útveggur við ofn 0,49 23 65 743 11 1.497 

Gluggar og gler 2,77 137,7 35 13.367 382 50.032 

Hurðir 1,66 22 35 1.284 37 4.806 

Þ1 Almenn þakplata 0,32 326 35 3.683 105 13.785 

Þ2 Þakplata yfir bitum 0,33 44 35 506 14 1.896 

G1 Gólf yfir útgang efrihæð 0,61 19 35 397 11 1.486 

Heild   902   25.781 727 95.212 

              

  Ψ l ▲t F Ψ*l Orkutap 

Efni W/mK m K W W/K  kWst/ár 

Kuldabrú við þak 0,38 104 35 1.389 40 5.197 

Kuldabrú við glugga 0,04 263 35 368 11 1.379 

Kuldabrú við hurðar 0,04 49 35 68 2 255 

Kuldabrú við sökkla 0,87 84 35 2.573 74 9.629 

Kuldabrú þakplata 0,54 61 35 1.153 33 4.315 

Heildar varmatap       31.332 159 20.775 

              

Alls leiðnitap         885 115.987 

    Rúmmál Loftsk.       

Loftskiptatap byggingar   m
3 

n       

Fer eftir hvað bygging er þétt   1571 0,30 170   22.227 

              

Heildar varmatap           138.214 

Reiknað leiðnitap á hvern fermetra 

gólfs    1,81 W/m
2
K       

Afl- og orkuþörf á m3 hitaðs rýmis   0,56         

              

Samtölur fyrir byggingu ;             

Hjúpfletir   902 m
2 

      

Rúmmál   1571 m
3 
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Útreiknað heildar varmatap fyrir húsið er 138.214 KWst á ári en það er miða við 18°C 

innihita en það er töluvert hærra en raun gildi síðustu ára. 

Eins og staðan er í dag er einangrunargildi og heildar aflþörf hússins: 

  

Ef það yrði skipt um gler í öllu húsinu og sett Top N+ einangrunargler með 12 mm loftrúm 

yrði heildar aflþörf hússins og U-gildi: 

 

 

5.2.1 Kuldabrýr 

Kuldabrú sem hlýst af neðri plötu er sérstaklega slæm og töluðu eigendur um að það sé mikill 

gólfkuldi sem kæmi frá útveggjum en það sést betur á hitamyndunum. Orsökin er sú að 

steypti veggurinn Ú1 á mynd 7 er 200 mm þykkur en stendur 120 mm inn á plötuna og 80 

mm út og auk þess með 60 mm einangrun. Útreiknað kuldabrúargildi er Ψ=0,87 W/mK sjá 

Viðauka C. Vegna þessarar kuldabrúar tapast u.þ.b. 9.629 KWst á ári sem gera 116.318 kr. 

Nánari skýring á úrbótum fyrir þennan verkþátt er að finna í kafla 5.2.2 Að einangra 

kuldabrú. 

 

Mynd 7: Kuldabrú við gólfþversnið 

Línuleg kuldabrú sem hlýst af loftaplötu er innan marka og til að mæta varmatapinu af hennar 

völdum er notast við kuldabrúargildið Ψ=0,38 W/mK sjá Viðauka C.  

Heildar aflþörf húss 57 KW

Vegið U-gildi húss 0,98 W/m2K

Heildar aflþörf húss 43 KW

Vegið U-gildi húss 0,76 W/m2K
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Mynd 8: Hitamynd af suðurhorni hússins. 

 

 

Mynd 9: Ljósmynd af suðurhorni hússins. 

 

 

Varminn sem útveggur geymir í 

sér er Sp6 og varminn í sökkli 

er Sp2 sem er 2°C hitamunur og 

sýnir hversu mikill varmi fer út 

um sökkul. 

Mynd 7 sýnir þversniðið og 

mynd 8 sýnir varmatapið með 

hitamyndavél en það er mikill 

gólfkuldi nálægt útveggjum. 
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Mynd 10: Hitamynd af rennihurðargeymslu sem snýr norðaustur. 

 

Mynd 11: Ljósmynd af rennihurðargeymslu sem snýr norðaustur. 

Þarna sýnir hitamyndavélin Ar1 

að lágmarki -0,2°C sem  er of 

mikil kæling sem hlýst af 

rennihurða geymslunni en mesti 

hiti er 6,4°C. Orsök kuldans er 

sú að hurðarnar eru inni í 

rennihurðargeymslunni 

langtímum saman þannig að 

það er engin hreyfing á lofti. 

Þarna væri best að taka 

hurðarnar af, einangra og loka 

rýminu. 
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5.2.2 Að einangra kuldabrú 

Það yrði ekki dýr framkvæmd að einangra sökklana að utanverðu en það er hægt að gera með 

50 mm harðpressaðri steinull sem næði frá efribrún gólfplötu og u.þ.b. einn metra niður. Svo 

yrði takkadúkur settur utan á steinullina til að halda vatni frá húsinu og síðan yrði þetta fest 

upp með einangrunarfestingum (díflum) og þá væri flasning úr áli lögð utan á. Flasninguna 

þarf að leggja í kítti að ofan þar sem reknaglarnir festa hana upp í húsvegginn svo að vatn fari 

ekki inn. Þessi aðgerð fyrirbyggir kuldaleiðni inn í húsið með einföldum hætti auk þess að 

lágmarka kostnað. Einnig yrði gott að hækka jarðveginn í kringum húsið. 

 

 

Mynd 12: Staðurinn sem á að einangra til að minnka kuldaleiðni. 

Samband var haft við Húsasmiðjuna um einingarverð og fyrri reynsla höfundar sem smiður 

nýtt í útreikninga á einingarverðum tengdum launum á fermetra. Eigendur ætla að standa 

sjálfir að þessari framkvæmd og því eru þessi verð aðeins til hliðsjónar. Til að hægt sé að 

framkvæma þessa aðgerð verður að moka jarðveg frá húsinu og fylla aftur að. Ef vel ætti að 

vera yrði að jarðvegsskipta, setja drenmöl og endurnýja drenlagnir í kringum húsið en það er 

ekki farið út í þá útreikninga. Hjólagrafa með manni kostar u.þ.b. 2.500 kr./m
3
 og áætla mætti 

að þetta séu 84 m
3
 og gerir heildarupphæðin 210.000 kr.(Auðunn Pálsson,Vélaverktaki, 

munnleg heimild, símtal 07. maí 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Einangra kuldabrú 
            

Verkþáttur Ein. Magn   Ein.   Verð 

        verð   samtals 

        kr.   kr. 

 Harðpressuð 50 mm sökkulplata m2 49,75    1.554    77.312   

 Takkadúkur terraplast +L8 m2 49,75    425    21.144   

 Einangrunar festingar (Díflur) m2 49,75    160    7.960   

 Flasningar 1,0 mm L=700 mm m2 49,75    1.800    89.550   

 Kítti og 8x60 mm  reknaglar m2 49,75    890    44.278   

 Vinna við uppsetningu m2 49,75    2.800   139.300   

         samtals kr.  379.543   

Flasning, 

reknagli og kýtti 

50mm steinull 

og takkadúkur 



Lokaverkefni B.Sc. 

 

14 

 

Þegar efnið og moksturinn er tekið saman er kostnaðurinn 589.543 kr. Endurborgunartíminn 

af þessari framkvæmd er um 5 ár en ekki var tekið tillit til fjármagnskostnaðar eða 

ávöxtunarkröfu. 

5.2.3 Samanburður á útreiknuðum U-gildum og gildum úr Byggingarreglugerð. 

Samkvæmt nýjustu Byggingarreglugerð skal reikna U-gildi byggingarhluta í samræmi við ÍST 

EN ISO 6946 og ÍST-66 (ÍST-66, 2008) á svæðum þar sem orkukostnaður vegna húshitunar er 

hár skal leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta vera skv. töflu 13.02. 

Tafla 13.02 Viðhald/endurbygging – leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta. 

Byggingarhluti Leyft hámark U-gildis   

(W/m²K) 

Ti ≥ 15°C  

Þak 0,20  

Útveggur 0,30  

Gluggar (karmar, gler, vegið meðaltal, k-gler) 1,8  

Hurðir 1,8  

Ofanljós 1,7  

Gólf 0,20  

Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og 

hurðir) 

0,85  

Kuldabrýr/línutap 

Undirstöður 0,12 W/mK 

Útveggir/gluggi/hurð 0,03 W/mK 

Þak/ofanljós 0,10 W/mK 

Ti er innihiti. 

(Lög nr.112/2012, gr.13.3.3., 2012) 

 

Þak hússins er með U-gildi 0,32 W/m²K en leyfilegt hámark er 0,20 W/m²K sem er munur 

uppá 0,12 W/m²K er þó innan marka. 

Útveggir eru með U-gildi 0,68~0,30 W/m²K en stærsti hlutinn er 0,49 W/m²K sem er í hærri 

kantinum en kröfurnar í Byggingarreglugerðinni eru mjög miklar, 0,30 W/m²K. Til að 

uppfylla þessar kröfur þarf að fara í 150 mm eða 6“ einangrun. 

Gluggar og gler eru með 2,77 W/m²K en leyfilegt hámark er 1,8 W/m²K sem er munur upp á 

0,97 W/m²K en í Byggingarreglugerð er reiknað með K-gleri sem er með U-gildið 1,9~1,6 

W/m²K. Hurðir eru með 1,66 W/m²K (ÍST-66, 2008) en nýja reglugerðin segir 1,8 W/m²K. 

Vegið meðaltal hússins er 0,98 W/m²K sem er í hærri kantinum en kröfurnar í reglugerðinni 

eru 0,85 W/m²K. Til að uppfylla þessar kröfur væri nærtækast að skipta um gler en þá færi 

vegið U-gildi í 0,76 W/m²K.  

Krafan í Byggingarreglugerð um kuldabrú undirstöðu eru mjög mikil eða Ψ-gildið 0,12 

W/mK en það er langt frá gildinu sem reiknað var út en það er Ψ-gildið 0,87 W/mK. Ef 

einangrað er að utan með 50 mm einangrun minnkar kuldaleiðnin inn. Þak kuldabrúin er með 

Ψ-gildið 0,38 W/mK en krafan er Ψ-gildið 0,10 W/mK en til að lágmarka kuldaleiðnina yrði 

að klæða húsið að utan. 
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6 Raforkukostnaður og raforkuverð 

Rekstur gistiheimilisins á Broddanesi stendur yfir sumartímann. Húsið er lítið sem ekkert 

notað á veturna, og á því tímabili er rafmagnsnotkunin eingöngu bundin við að kynda húsið. 

Á sumrin minnkar upphitunarþörfin en á sama tíma eykst neysla á heitu vatni með fjölgun 

gesta. Sú notkun hefur ekki teljandi áhrif á orkureikninginn.  

 

Mynd 13: Samanburður á hitastigi fyrir árin 2010 og 2011. 

Meðaltalshiti fyrir árið 2010 var 4,4°C og 1,3°C fyrir árið 2011. Til að fá sem nákvæmustu 

niðurstöðu var haft samband við Orkubú Vestfjarða til að fá rafmagnsnotkun fyrir allt árið 

2010 og 2011. Þar fengust þau svör að rafmagnið er áætlað á eignina fyrir árið og lesið af einu 

sinni á ári eða í október. Svo fengust þær upplýsingar að áætlað er að 85% af raforkunni fari í 

kyndingu og 15% fari í ljós og neyslu (Sigurður B Þórðarson, Flt.útg.orkureikninga Orkubú 

Vestfjarða, munnleg heimild, símtal 23. febrúar 2012). 

Árið 2010 var rafmagnsnotkunin fyrir íbúðin á efri hæð 24.880 KWst og notkunin fyrir 

neðrihæðina 51.600 KWst. Heildar rafmagnsnotkun var 76.480 KWst og ef það er tekið 85% 

af heildarnotkuninni er upphitunarþörfin 65.009 KWst. 

Árið 2011 var rafmagnsnotkun fyrir íbúðina á efri hæð 23.972 KWst en fyrir neðri hæðina 

72.253 KWst þannig að heildarnotkunin var 96.255 KWst og ef tekin er 85% af 

heildarnotkuninni er áætluð upphitunarþörf 81.816 KWst. 

Munar 19.775 KWst á milli ára sem er mikil aukning og virðist það eiga eingöngu við neðri 

hæðina. Efri hæðin var fullbókuð bæði árin en með aukningu í gestakomu árið 2011 varð að 

vísa ferðamönnum oftar á neðri hæðina. Útihitastigi var töluvert hærra árið fyrir árið 2010, sjá 
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mynd 13. Hitamunurinn er þar hluti af skýringunni. Einnig eru margir ofnar á neðri hæðinni 

eru orðnir gamlir og lélegir og hafa eigendur verið að skipta út fyrir nýja. 

Til að finna orkuverð á kílóvattsstund var farið í rafmagnsreikningana. Annarsvegar var verð 

á dreifingu orku í dreifbýli sem er 6,5 kr./KWst. Síðan er verð á seldri orku sem er 5,58 

kr./KWst og er upphæðin samtals 12,08 kr./KWst án niðurgreiðslu. 
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7 Gler 

Þegar húsið var byggt á árunum 1975 til 1977 var tvöfalt gler komið á markað með loftrúm á 

milli og hafði það einangrunargildi 3,1~2,9 W/m
2
 K.  

Varmaeinangrunargildi (W/m
2
K) er magn hita mældum í vöttum sem tapast á 60 mínútum í 

gegnum einn fermetra af gleri þegar hitamismunur innan og utan glers er 1° Kelvin. 

Einangrunin í samsettri rúðunni myndast meðal annars vegna loftsins milli glerjanna og hægt 

er að fá bilið í rúðunni fyllt með argongasi í stað loftsins en það bætir U-gildi rúðunnar um 

u.þ.b. 0,3~0,2 W/m
2
K.  

 

Mynd 14: Þverskurður af tvöföldu einangrunargleri. 

 

Bestu einangrunarglerin hafa sérstaka eðalmálmhúð á því gleri sem snýr inn en það  

endurkastar varmanum inn í rýmið og eykur einangrunarhæfni þess. Því lægra sem 

einangrunargildi glersins er því betra, en það segir til um varmatapið út um rúðuna. Í dag er 

hægt að fá einangrunarglerið Top N+ frá glerverksmiðjunni Samverk með loftrúm 12 mm 

sem hefur U-gildið 1,3 W/m
2
K og loftrúm 16 mm sem hefur U-gildi 1,1 W/m

2
K (Bjarni 

Jóhannsson, Sölusviði Samverk ehf, munnleg heimild, símtal 02. mars 2012). 

          Tafla 1: U-gildi glers. (http://samverk.is/Vefsidan/data/MediaArchive/files/PDF/Baeklingar/Top_N.pdf) 
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7.1 Glerið í húsinu 

Glerið í húsinu er komið á tíma og er á nokkrum stöðum komin mikil móða á milli glerja. 

Eigendur hafa verið að endurnýja glerið að hluta þó aðallega á norðausturhlið hússins á neðri 

hæð. Glerið sem hefur verið endurnýjað er Top N+ með loftrúm 12 mm. Hér eru hitamyndir 

sem sem teknar voru af gluggunum sem sýna augljósan mun á einangrunarglerjum.   

 

Mynd 15: Hitamynd af norðausturhlið. 

 

Mynd 16: Ljósmynd af norðausturhlið. 

Hér sést hitamunurinn greini-

lega. Á myndinni eru Sp2 og 

Sp3 Top N+ en glerið heldur 

varmanum vel inni. Sp4 er 

útveggur. Sp6 er gluggapóstur 

og Sp5 er líklega K-gler vegna 

þess að það hefur lakara 

einangrunargildi en Top N+ 

gler. 

Gamalt gler er í opnanlega 

faginu Sp1 sem sýnir að það er 

ekki sambærilegt af gæðum en 

varminn er að fara þar út.    
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Mynd 17: Hitamynd af glugga á norðvesturhlið. 

 

 

Mynd 18: Ljósmynd af glugga á norðvesturhlið.

Ar1 sýnir lágmark -4,0 sem er 

gluggapóstur og er með U-gildi 

1,66 W/m
2
K. Hámarksgildið 

1,7°C. er glerið.  

Meðaltal á fletinum er -0.9°C. 

Hámarksgildi á mynd 17 er -

6,3°C sem er hitastig á 

steinsteypta veggnum en U-

gildi fyrir steinsteypu útvegg er 

0,49 W/m
2
K. 
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7.2 Kostnaður við endurnýjun glers 

Með gróflegum útreikningum er hægt að sýna fram á hvað glerið tapar mikilli varmaorku og 

einnig sína fram á kostnað við að skipta út gamla glerinu. 

Gluggafletir eru 23 % af flatarmáli útveggja. Í töflu 2 sjáum við hvað orkukostnaðurinn myndi 

lækka mikið ef Top N+ gler kæmi í stað núverandi glers en gamla glerið er með 42% verri 

einangrun en Top N+ gler. 

                 Tafla 2: Orkukostnaður af völdum gamla glersins á ári. 

 

Í töflu 3 má sjá áætlaðan kostað við að skipta um gler í húsinu Upplýsingar um verð á gleri 

fengust frá Samverk ehf á Hellu (Bjarni Jóhannsson, Sölusviði Samverk ehf, munnleg 

heimild, símtal 02. mars 2012). Einnig voru nýttar upplýsingar um einingaverð á efni og 

vinnu við glerskipti sem höfundur vann í verkefnavinnu í áfanganum Framkvæmdafræði BT 

FRK 1013 er höfundur sat. 

 

Tafla 3: Kostnaður við glerjun og gluggaviðgerða. 

Gler og gluggaviðgerðir 

      Verkþáttur Ein. Magn 

 

Ein. 

 

Verð 

    

verð 

 

samtals 

    

kr. 

 

kr. 

Glerlistar og skrúfur m 230 

 

5.000 

 

1.150.000 

Glerskipti, glerborði,kítti og vinna m
2
 124 

 

20.000 

 

2.480.000 

Hefla af fögum m 5 

 

2.000 

 

10.000 

    
samtals kr. 

 
3.640.000 

 

Þegar búið er að reikna dæmið er orkutapið vegna gamla glersins að minnsta kosti 311.456 kr. 

á ári og heildarkostnaður við glerskipti 3.640.000 kr. Endurborgunartími á gleri og 

gluggaviðgerðum ellefu ár og sjö mánuðir en inn í þessa reikninga var ekki tekin 

fjármagnskostnaður og ávöxtunarkrafa. Glerið er orðið að stórum hluta lélegt og það kemur 

alltaf að því að það þurfi að endurnýja það á einhverjum tímapunkti. 

 

 

A U-gildi A*U Gráðutímar Orkutap

(m2) (W/m2K) (W/K) (þús°Ch/ári)   (kWh/ár)

Gamla glerið 137,7 2,77 381,484 131,400 50.032

Top N+ 137,7 1,34 184,545 131,400 24.249

Mismunur 25.783

Orkugjald: 12,08 Kr/kWh 311.456 Kr/ári
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8 Varmadælur 

8.1 Aðgengileg og óaðgengileg orka 

Varmaorka er sett saman af aðgengilegri og óaðgengilegri orku. Sem dæmi er rafmagn 

aðgengileg orka sem er hægt að breyta yfir í annað orkuform. Varmi er orkuform sem aðeins 

að hluta er hægt að breyta yfir í annað orkuform. Til að útskýra aðgengilegan og 

óaðgengilegan hluta varmaorkunnar er notast við T-S línurit er sýnir samband á milli hita í 

T(K) Kelvin og S(KJ/Kg) óreiðu (Oddur B. Björnsson, 2003). 

𝑑𝑠 =
𝑑𝑄

𝑇
     𝑒ð𝑎   𝑑𝑄 = 𝑇𝑑𝑠 

Það má segja að ds tákni óreiðu þegar varminn dQ flyst á milli kerfa með föstum hita T en 

varminn eða orkan kemur sem flötur á T-S línuritinu, sjá mynd 19. 

 

Mynd 19: Aðgengileg og óaðgengileg varmaorka. 

 

Heildarflötur T-S línuritsins 1-2-3-4 er varmaorkan en flöturinn skiptist í tvo undirfleti, E er 

aðgengileg orka og B er óaðgengileg orka. Mörkin eru við hita umhverfisins T0. 

Varmaflutningur með jöfnu hitastigi á milli flata t.d. gufa sem þéttist takmarkast við flötinn 

sem er fyrir ofan T0. Aðgengilega varmanum sem er (flöturinn E eða 1-2-b-a) er hægt að 

breyta í vélræna orku ef allt gengur upp (Oddur B. Björnsson, 2003). 

 

 

 

T(K)

TK 1 2

Aðgengilegur

varmi

T0 a b

Óaðgengilegur

varmi

4 3

Óreiða,

S (kJ/kg)

B

E
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Varmadæla vinnur fyrir tilstilli aðgengilegrar orku (E) sem er rafmagn í þessu tilfelli en við 

ferlið tekur hún orku úr B 3-4 sem er óaðgengileg orka og hækkar hita úr T0 upp í TK 1-2 sem 

gerir varmagjafann nýtanlegan og tilbúinn til húshitunnar (Oddur B. Björnsson, 2003). 

 

Mynd 20: Aðgengileg og óaðgengileg varmaorka við mismunandi hita. 

Til að fara nánar í ferlið setjum við upp dæmi og segjum að innihiti sé 18°C eða 291 K og 

útihiti sé 0°C eða 273 K þannig að aðgengilegur hluti varmaþarfar (E) er 6,2 % sem kemur í 

hlut hitakerfis í húsinu. Þetta er hámarkshlutfall nýtilegrar orku sem kemur úr jöfnu 2. Síðan 

er hluti óaðgengilegra orku (B) sem er 93,8 % en það er hámarkshlutfall sem félli í hlut 

varmadælunnar en það er útkoman úr jöfnu 3. 

 

Jafna 2: Aðgengileg orka 

 𝑻𝒊𝒏𝒏𝒊 −  𝑻ú𝒕𝒊 

𝑻𝒊𝒏𝒏𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝑨ð𝒈𝒆𝒏𝒈𝒊𝒍𝒆𝒈  𝒐𝒓𝒌𝒂 

 

(291 −  273)

291
∗ 100% = 6,2%                                  

 

Jafna 3: Óaðgengileg orka 

(𝑻ú𝒕𝒊 −  𝑻ú𝒕𝒊 )

𝑻𝒊𝒏𝒏𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎% = Ó𝒂ð𝒈𝒆𝒏𝒈𝒊𝒍𝒆𝒈 𝒐𝒓𝒌𝒂 

 

(273 −  0)

291
∗ 100% = 93,8%                           
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8.2 Grunnfræði varmadælu 

Grunnfræði varmadælu er sú að hún nýtir varmann úr umhverfinu með aðstoð rafmagns en 

rafmagnið knýr varmahringrás sem skilar varma. Mynd 21 útskýrir ferlið vel. 

 

Mynd 21: Grunnfræði loft í loft varmadælu. (http://airqualityinnovation.blogspot.com/2010/11/comment-on-energy-

efficiency-of-air.html) 

 

Ef raforkan er eini orkugjafinn sem er til staðar eru varmadælur taldar skilvirkasta orkuferlið 

til upphitunar. Varmadælur nýta sér varmamismun oftast í lofti til þess að kynda upp þannig 

að ef útilofthiti er -5°C, kælir varmadælan loftið sem fer í gegnum kerfið enn frekar niður en 

nýtir varma mismuninn til þess að hita inni. Þetta er grunnurinn að varmadælunni sem þýðir 

þó að varmadælan er að skila meiri orku en sem nemur því rafmagni sem þarf að knýja hana. 

 

 

 

 

http://airqualityinnovation.blogspot.com/2010/11/comment-on-energy-efficiency-of-air.html
http://airqualityinnovation.blogspot.com/2010/11/comment-on-energy-efficiency-of-air.html
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8.3 Vélbúnaður varmadælu og virkni. 

Svona starfar innri vélbúnaður varmadælu: 

1. Rörið sem nær allan hringinn er fullt af gasi eða gasvökva en þekktasta kæligasið 

hérlendis er ammoníak. Ammoníak hefur þann eiginleika að sjóða við mjög lágt 

hitastig, þá breytist það úr fljótandi formi í gas svo varmadælan geti unnið. 

2. Fyrst kemur gasvökvinn í fljótandi formi inn í uppgufarann en breytist þar í gas og 

við það tekur það til sín varma úr varmaöflun sem er í bláa spíralnum. 

3. Gasið sogast síðan inn í þjöppuna/dæluna þar sem þrýstingur þess eykst en við það 

hækkar varmi þess mikið, jafnvel allt upp í 80°C. 

4. Þetta heita gas fer inn í þéttinn og gefur um leið frá sér uppsafnaðan varma til 

varmagjafans sem er í rauða spíralnum og miðlar þessum varma síðan til hitakerfa. 

5. Við þetta ferli  tapar kerfið varmanum og kólnar aftur en þá þéttist gasið og verður að 

fljótandi vökva og þegar það fer í gegnum mótstöðuventilinn fellur þrýstingur þess 

og ný hringrás hefst (Sigurður G. Guðmundsson, 2001). 

                         

                             Mynd 22: Uppbygging á varmadælu. (http://groundsourceheating.org.uk/how-works.php) 
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8.4 Framleiðni og nýtni varmadæla 

Þegar talað er um nýtni varmadælu er átt við hlutfalls aflstuðul sem er skilgreindur sem a (e. 

COP – Coefficient of Performance). Hann er fundinn út með þeirri hugmyndafræði að hlutfall 

varma sem dælan framleiðir Pvarmadæla(KW), deilt með raforkunni Praforka(KW) sem dælan 

notar við varmaöflunina, sjá jöfnu 4 (Oddur B. Björnsson, 2003). 

Jafna 4: Aflstuðull 

 𝒂 =
𝑷𝒗𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅æ𝒍𝒂(𝑲𝑾)

𝑷𝒓𝒂𝒇𝒐𝒓𝒌𝒂(𝑲𝑾) 
 

Ársvarmastuðull varmadælu F (e. SPF – Seasonal Performance Factor) er fundinn út á 

sambærilegan hátt út frá hlutfalli heildarvarmaorku Ek(KWst) og Wr(KWst) sem knýja hana á 

ársgrundvelli. Ársvarmastuðull er ein af forsendum arðsemisútreikninga varmadælu. Þegar 

hitabil á milli varmauppsprettu og varmaþega eykst, lækkar ársvarmastuðull varmadælu sjá 

jöfnu 5 (Oddur B. Björnsson, 2003). 

Jafna 5: Ársvarmastuðull 

𝑭 =
𝑬𝒌(𝑲𝑾𝒔𝒕)

𝑾𝒓(𝑲𝑾𝒔𝒕)
 

8.5 Það sem þarf að hafa í huga áður en farið er af stað 

Ákveðna þætti þarf að hafa í huga áður en farið er í varmadæluframkvæmdir. Það fyrsta er að 

ef húsnæðið er minna er 90 m
2
 þá telst það ekki álitlegur kostur vegna þess að 

upphitunarkostnaðurinn er ekki það mikill að það svari kostnaði til að fara út í þessar 

framkvæmdir. Þá er fólki frekar bent á að einangra húsið betur en það er oftast meiri 

ávinningur í þeirri aðgerð. Þegar varmadæla er notuð til upphitunnar ætti að velja gólfhitakerfi 

eða ofnakerfi með lágum meðalhita í staðinn fyrir venjulegt ofnakerfi (Oddur B. Björnsson, 

2003). Einnig má endurborgunartími framkvæmdarinnar ekki vera lengri en 7 ár en ástæðan 

er sú að raunveruleg ending varmadæla er 15 til 20 ár og ef að endurborgunartíminn fer yfir 7 

árin er ekki þessi fjárhagslegi ávinningur sem menn leita eftir. Á hinn bóginn er 

endurborgunar tími sem er innan þriggja ára oftast of gott til að vera satt (Pétur Kristjánsson, 

Verklagnir.is, munnleg heimild, fundur 29. mars 2012). Ef allar forsendur eru réttar er þetta 

ein besta ávöxtun sem hægt er að ná. 

8.6 Val á varmadælu 

Við val á varmadælu þarf að hafa ákveðna þætti í huga (Oddur B. Björnsson, 2003). 

1. Að ganga úr skugga um að það sé varmalind í nágrenninu hefur sem hæstan árlegan 

meðalhita einnig er æskilegt að hún sé aðgengileg og í nægilegu magni. 

2. Kerfið þarf að vera í samræmi við aðstæður. 

3. Varmadæluna á að nýta sem grunnafl í upphitun. 

4. Afköst varmadælu skal vera með sem lengstan nýtingartíma. 

5. Miðað við aðstæður verður varmadælan að vera algjörlega sjálfbær. 

6. Hún þarf að vera mjög öflug til að koma hitanum inn í öll rými. 

http://is.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%B0semi
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8.6.1 Loft í loft varmadælur                                                                            

Algengustu varmadælur hér á landi eru loft í loft varmadælur en 

þær nýta útiloft sem varmagjafa og blása heitu lofti inn í rýmið til 

upphitunnar. Helstu kostir þeirra eru að það er hægt að koma 

þeim fyrir allstaðar auk þess eru þær ódýrasti kosturinn af 

varmadæluflórunni. Ókostir eru þeir að aflstuðull varmadælunnar 

lækkar í hlutfalli við lækkun útihita, það er þegar komið er mikið 

frost er aflstuðullinn mjög lágur. Það má segja að aflstuðulinn sé 

sveiflukenndur og er betra að hafa hann lægri en uppgefin gildi. 

Mjög mikilvægt er að byggja yfir útihluta varmadælunnar en það 

getur aukið afköst hennar um 5,0 til 7,0% miðað við íslenskar 

aðstæður. Einnig hafa varmadælur farið illa af því að vera ekki yfirbyggðar. Sem dæmi má 

nefna þegar varmadæla er að afþýða sig þá stoppar viftuspaðinn í útistykkinu og það hefur 

komið fyrir að sterkur vindur hafi blásið beint á það. Þá er hætta á að viftuspaðinn snúist hratt 

afturábak á móti mótorsnúning. Þegar afþýðingu er lokið fer mótorinn aftur á stað en hefur 

ekki kraft í það vegna þess að viftuspaðinn snýst á móti snúning og mótorinn bræðir úr sér. 

Einnig getur verið varasamt að hengja útihlutann beint á timburvegg vegna þess að veggurinn 

gæti nötrað undan snúningi frá viftuspaða, betra væri að byggja undir búnaðinn til að forðast 

slíkar uppákomur (Árni Sigurpálsson, Stekkjarlundur ehf, munnleg heimild, símtal 02. apríl 

2012). 

Það helsta sem þarf að hafa í huga með útihluta varmadælunnar: 

1. Að hann sé látinn snúa í hagstæðustu vindátt það eykur nýtnina. 

2. Hafa hann mjög ofarlega á útvegg til hitunnar en neðarlega til kælingar. 

3. Að hafa hann sem hljóðlátastan. 

4. Og hafa fráganginn sem snyrtilegastan þannig að það sé ekki lýti á húsinu. 

Það helsta sem þarf að hafa í huga með innihluta varmadælunnar: 

1. Að hafa hann í opnu rými þannig að heitaloftið skili sér í öll rými. 

2. Hafa hann í því rými að truflun hljótist ekki af. 

3. Að hafa hann sem hljóðlátastan. 

4. Og hafa fráganginn sem snyrtilegastan. 

8.6.2 Loft í vatn varmadælur. 

Loft í vatn varmadælur er með eins 

útihluta og loft í loft varmadælur en inni 

tengist þær við ofna eða gólfhitakerfinu í 

húsinu. Þannig skilar þær varmanum 

betur um rýmin og næst meiri nýtni inni. 

Þá nýtist þær einnig til að hita upp 

neysluvatn. Loft í vatn varmadælur 

Mynd 23 sýnir yfirbyggingu á 

varmadælu. 

(http://www.kuldnebors.ee) 

Mynd 24: Loft í vatn  varmadæla. (http://.b-es.org/sustainability /air-

source-heat-pump-guidance) 
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hentar best með gólfhitakerfi sem er með 35-45°C hitastig og ef það er ofnakerfi til staðar er 

loft í vatn dælur mjög góð lausn (Sigurður I. Friðleifsson, 

2010). 

8.6.3 Vatn í vatn varmadælur. 

Vatn í vatn varmadælur nýta vatnsuppsprettur sem geta verið 

t.d. sjór, lækur, volgrur, jarðvegur, og borholu. Kosturinn við 

þær er sá að þær hafa hærri nýtnistuðul en aðrar varmadælur 

sem segir að þær noti minnstu raforku miðað við framleidda 

varmaorku. En á móti gæðunum þeirra kemur að 

stofnkostnaðurinn er töluvert hærri (Oddur B. Björnsson, 

2003). 

 

Við uppsetningu er mikilvægt: 

1. Að hafa útilagnakerfi aðskilið innilagankerfinu með varmaskipti er þetta gert til að 

hafa frostlög á útilögnum ef kerfið myndi drepa á sér þegar frost er úti. 

2. Að lagnir mega liggja saman í vatni og sjó en verða að vera með 2 metra millibili og 

fara 1 metra niður í jarðveg. 

3. Að góð varmalind með sjálfrennandi vatni frá 4 til 20°C. Ef vatnið verður heitara 

ruglar það kælimiðilinn, þá verður að blanda það niður í 20°C. 

4. Að lengd útilagna fyrir 150 m
2
 húsnæði er c.a 400 m en getur breyst eftir leiðni 

jarðvegs t.d. er grús sem er frostfrír jarðvegur mjög lélegur jarðvegur fyrir lagnir, 

hann hefur lélega leiðni og framlengir frost niður í jarðveginn. Sandur er skárri kostur 

en mold og mýri eru besti kosturinn (Pétur Kristjánsson, Verklagnir.is, munnleg 

heimild, fundur 29. mars 2012). 

    

       

Mynd 27: Varmadæla sem nýtir varma úr sjó eða vatni. 

(http://borehole- driller.co.uk/OpenLoopGeothermal.aspx)          

Mynd 26: Varmadæla sem nýtir varma úr 

borholu. (http://www.thermia.com/heat-

pump/ground-source-heat-pumps.asp) 

Mynd 25: Varmadæla sem nýtir 

varma úr jarðvegi . (http://borehole-

driller.co.uk/OpenLoopGeother.mal.a

spx) 
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8.7 Varmalindir 

Góð varmalind (Oddur B. Björnsson, 2003). 

1. Á að vera í nægjanlegu magni og aðgengileg. 

2. Þarf að vera með sem hæstan árlegan meðalhita. 

3. Það á að vera auðvelt að beisla hana. 

4. Einnig á að vera sem minnstur kostnaður að beisla hana. 

5. Flutningur til og frá henni á að vera sem ódýrastur. 

 

8.7.1 Jarðvarmi 

Jarðvarmi með hitastigið frá 10-30°C er tilvalinn grunnorkugjafi fyrir varmadælur en næsta 

slík jarðvarmalind við Broddanes er innst í Kollafirði á Ljúfustöðum og Litla Fjarðarhorni 

sem er í um 8 km fjarlægð (Jón Benjamínsson, 1981).  

Borað var fyrir heitu vatni á Þambárvöllum í Bitrufirði 2009 en þar fannst hiti en ekkert vatn. 

Einnig var voru holur boraðar á Gálmaströnd í Steingrímsfirði í kringum 1999 en þar var hiti 

og ekkert vatn. 

 

 

Mynd 28: Jarðvarmalindir inn í Kollafirði. (Mynd Jón Benjamínsson. 1981. Jarðhiti í Strandasýslu). 
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8.7.2 Sjór 

Mælingar hafa verið gerðar frá 8.janúar 2009 á sjávarhita í Steingrímsfirði á vegum fyrirtækis 

sem heitir Íslenskur Kræklingur. Sú rannsókn er unnin í samvinnu við AVS rannsóknarsjóð. 

Forsvarsmaður rannsóknarinnar er Jón Örn Pálsson. Tilgangur rannsóknarinnar var að finna 

kjörræktunaraðstæður fyrir krækling bæði hvað varðar magn og vöxt en þessi mæligögn eru 

þau einu sem vitað er um í Steingrímsfirði. 

Sjórinn er mjög ákjósanlegur varmagjafi fyrir varmadælur en til þess þarf að vera með nokkuð 

stöðugan hita og er talið að sjórinn sé hlýrri og með jafnara hitastig við sunnan og vestan vert 

landið (Oddur B. Björnsson, 2003). Helstu ókostir við sjóinn eru tæringarvaldar sem menn 

hafa komist hjá með því að nota varmaskipta og leggja plaströr frá honum og út í sjó og 

einnig þar sem er mikill öldugangur er en þá getur lögnunum skolað á land. 

 

 

            Mynd 29: Helstu staðsetningar. (http://atlas.lmi.is/kortasja/) 
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http://atlas.lmi.is/kortasja/
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Mynd 30: Sjávarhiti í Steingrímsfirði fyrir utan Hellu. (Mynd Jón Örn Pálsson) 

Sjávarhiti í Steingrímsfirði er sveiflugjarn eins og sést á línuritinu hér fyrir ofan. Bláa línan á 

línuritinu er hitanemi sem er á 5 metra dýpi og annar hitanemi er á 12 metra dýpi sem er 

rauðalínan. Sjávarhitinn sveiflast frá 1,8°C og upp í 10,3°C. Meðalhiti í sjónum við Hellu er 

5,4°C á 5 m dýpi og 5,3°C á 12 m dýpi einnig má sjá að árið 2011 er kaldara en árið 2010. Frá 

8. janúar til 25. mars er hitastigið í kringum 2,0°C sem er vel nothæf orkulind fyrir 

varmadælur. 
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8.8 Nýtingartími hámarksafls 

Nýtingartími er sá tími sem varmadælurnar er að hita upp húsnæðið og er hann stærsti þáttur í 

hagkvæmni, þar af leiðir er best að hann sé sem lengstur til að ávinningurinn sé sem mestur. 

En oft skapast þær aðstæður að viftuspaða þyturinn frá útihlutum varmadælanna sé ekki 

boðlegur fólki, og liggur beinast við að slökkva á þeim en það er yfir háannatíma 

ferðamenskunnar. Ferðalangar sækja langt að vegna kyrrðarinnar og návist við óspillta 

náttúru. 

Til að finna  út nýtingartíma fyrir gistiheimilið er fyrst tekið það tímabil sem það er ekki í 

rekstri en það er frá 15. september til 15. maí ár hvert sem gera 5808 klst. Tímabilið sem 

gistiheimilið er  í rekstri eru 123 dagar sem gera 2952 klst. Til að nýta varmadælurnar sem 

best á rekstrartíma gistiheimilisins er möguleikinn sá að þegar ferðalangarnir fara snemma út 

á morgnanna og koma til baka seinnipartinn myndast tímabil sem hægt væri að hita upp 

húsnæðið með varmadælunum. En miða við gefnar forsendu er hægt að ná u.þ.b. 20 daga sem 

gera 480 klst. út úr rekstrartímabilinu. Er heildar nýtingartíminn yrði þá um 6.288 klst. á ári 

sem er 72% af heildar orkunotkun. Ofnakerfið í húsinu þarf að anna 2.472 klst. sem er 28%. 

Eru þessar forsendur miðaðar við staðsetningu útihlutanna en fyrirhugað er að þeir verði 

staðsettir í inngangi hússins. 

Nýtingartími hámarksafls er sá tími sem er margfaldaður með hámarksafköstum 

varmadælunnar en það er heildarvarmaorka sem varmadælan þarf að afkasta yfir heilt ár 

mynd 31. 

Að finna hentuga stærð á varmadælu fyrir húsnæði er gjarnan miðað við 50 til 60% af 

hámarksaflþörf (Oddur B. Björnsson, 2003). 

 

 

Mynd 31: Langæisferill sýnir heildarvarmaþörf á Broddanesi sem hlutfall af klukkustundum. Oddur B. Björnsson. 

Gögn eru frá Veðurstofu Íslands. 
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Til að finna hentuga stærð á varmadælum fyrir gistiheimilið er farið í kafla 5.2 Heildar 

varmatap húss en þar er fengin hámarksaflþörf fyrir húsið. Hámarksaflþörfin er 57 KW og er 

margfölduð með 50% sem er til að finna út hentuga stærð. Hentug stærð á varmadælum fyrir 

gistiheimilið er u.þ.b. 28,5 KW. 

Annað viðmið um stærðarákvörðun á varmadælu er að hámarks aflnotkun á hvern rúmmetra 

húsnæðis er um 18 W/m
3
 (Ragnar K. Ásmundsson, 2005). Miða við þær forsendur er hentur 

stærð á varmadælum 28,3 KW. 

Þrjár 9,0 KW varmadælur gefa 27 KW sem er innan marka en það verður að vera opið á milli 

allra rýma til að nýta hitann sem best. 

Það telst ekki gott að fara langt undir gefin viðmið. Ef varmadæla er allt of lítil fyrir rýmið 

sem hún á að kynda gerist það að hún gefst upp á endanum eftir mikið erfiði.  

 

 

Mynd 32: Langæisferill varmaþarfar í kílóvattsstundum á Broddanesi. Gögn eru frá Veðurstofu Íslands 
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8.8.1 Varmadælur og tilboð  

Leitað var tilboða í verkefnið og send voru tilboðsgögn á þrjá innflutningsaðila. 

Tilboðsgögnin sem voru send innihéldu staðsetningu á húsnæði og stærð rýma. Fyrsta svarið 

barst frá fyrirtæki sem heitir Varmadæla ehf Laxatungu 73 Mosfellsbæ og var tilboðið svo 

hljóðandi 3 stk Panasonic Inverter (0,8~6,7)6,7KW með aflstuðulinn 4,04 frá framleiðanda en 

þessi stærð á varmadælum á að anna frá 200 til 400m
3
 rými. 

Næsta tilboð var frá Stekkjarlundi ehf frá Reykhólum og hljóðaði það upp 3 stk Fujitsu Nocria 

14. Fujitsu varmadæla er (0,9~9,1)9,0KW af stærð og með aflstuðul 4,44 frá framleiðenda og 

á að anna frá 48 til 552 m
3
 rými. 

Að lokum kom tilboð frá Frostmark ehf sem er með Mitsubishi varmadælur og buðu þeir uppá 

þrjár (0,9~9,0)6,3KW með aflstuðulinn 5,33 frá framleiðanda en ekki voru gefnar upp 

upplýsingar um fermetrana sem varmadælan annar.  

Eitt ber að varast í þessum samanburði en það er þegar framleiðendur gefa upp aflstuðul af 

dælunum er það miðað við kjör aðstæður. Einnig ber að hafa í huga að þeir miða rúmmál 

rýmis við opið rými en íslenskar aðstæður eru allt aðrar en gengur og gerist erlendis. 

Verð á varmadælum og uppsetningu er tekið saman í töflu hér fyrir neðan. 

 

             Tafla 4: Verð á varmadælum og uppsetning. 

Verð á varmadælu með vsk

Verð á uppsetningu með vsk

Samtals 3 stk með vsk

Mitsubishi Panasonic Fujitsu

Maxima Inverter Nocria

473.000 kr.           346.000 kr.           410.000 kr.           

1.599.000 kr.       1.218.000 kr.       1.410.000 kr.       

60.000 kr.             60.000 kr.             60.000 kr.             
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8.8.2 Samanburður á varmadælum 

Við samanburð á varmadælunum var leitast við að fá upplýsingar hjá söluaðilum hér á landi 

vegna reynslu þeirra á íslenskum markaðsaðstæðum og til að fá sem raunhæfustu mynd. 

Margar tegundir af varmadælum hafa verið settar upp með misgóðum árangri og hafa margar 

ekki þolað veðurfarið hérna á landi. Voru valdar tvær tegundir af varmadælum sem hafa 

komið vel út á Hólmavík og aukalega Mitsubishi varmadælu til að hafa samanburð. Leitað var 

eftir norrænum prófunum á varmadælum. Var það gert til að hafa samanburð og einnig er 

veðurfarið á Norðurlöndum í líkingu við íslenskt veðurfar. 

Árið 2006 byrjaði Scan Office Ltd í samvinnu við VTT og Finnish National Testing Institute 

að þróa prófunaraðferðir sem myndu bjóða uppá sanngjarna og endanlegar niðurstöður. Þessi 

þróun tók nokkra mánuði og er hægt að sýna sanna virkni varmadælanna við norrænt loftslag. 

Einnig varð að skoða samanburð óháðs aðila á varmadælum en þessi stofnun sérhæfir sig í 

könnunum sem þessum. Auk þess ber að hafa í huga við þessa könnun að raunverulegur 

sparnaður verður lægri af því að það er reiknað fræðilega og er miðað við bestu aðstæður. Þar 

á meðal samþykkt hús sem hafa opna hönnun þannig að hitinn nær að dreifast um allt húsið 

(Olli Nissila, Mikko Nyman, 2010), (Olli Nissila, Mikko Nyman, 2010) og (Olli Nissila, 

Mikko Nyman, 2009). 

Í þessari samantekt er tekin fyrir aflstuðull varmadæla (COP) og hljóðburður: 

 

        Tafla 5: Orkunýting varmadæla eftir hitastigi. 

 

 

 

Miða við 20°C  innihiti   

Úti hitastig   +7

Úti hitastig   +3

Úti hitastig     0

Úti hitastig    -5

Úti hitastig -10

2,5

2,2

2,4

1,8

2,2

1,9

3,1 4,0 3,1

2,7 3,3 2,3

Maxima Inverter Nocria

3,3 4,6 3,4

Mitsubishi Panasonic Fujitsu
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       Mynd 33: Samanburð á varmadælum og orkunýtni. 

 

Myndin hér fyrir ofan sýnir aflstuðla við mismunandi hitastig og eftir því sem kólnar úti 

lækkar aflstuðulinn í samræmi. Svarta lóðréttalínan sýnir meðalhitastig á Broddanesi en út frá 

því viðmiði eru hægt að áætla aflstuðul. Fujitsu og Mitsubishi eru með aflstuðulinn 3,1 en 

Panasonic er með aflstuðulinn 4,0. 

Eftir ráðfæringar söluaðila auk reynslusagna er réttast að hafa aflstuðulinn 2,8 sökum þess að 

það gæfi raunhæfari mynd vegna aðstæðna. Húsnæðið er ekki langt frá sjó og það þýðir að 

það er meiri raki í umhverfinu sem getur haft það í för með sér að dælurnar þurfi að afþýða 

sig oftar vegna ísingar.    

                           

             Tafla 6: Samanburður á hljóðburði. 
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8.8.3 Reglur um hljóðvist á gistiheimilum 

Það gilda ákveðnar reglur um hljóðburð á gistiheimilum og verður sérstaklega að framfylgja 

þeim þegar ferðalangar eru að sækja í sveita kyrrðina. Var farið í ÍST-45 sem er staðall um 

hljóðvist í íbúðarhúsum. Í kafla um atvinnustarfsemi og í grein 3.2.1 sem fjallar um 

gistiheimili kemur í ljós að gistiheimilið Broddanes er í flokki C en öll mannvirki eru í þeim 

flokki. Í grein 9.6 hljóðstig innanhúss frá öðrum hljóðgjöfum utanhúss kemur fyrir tafla 42 

sem er hljóðflokkar fyrir gististaði. Þar segir að í gistiherbergjum yfir daginn milli 07:00 til 

23:00 er leyfilegt hámark 35 dB og á nóttu milli 23:00 til 07:00 er hámark 30 dB (ÍST-45, 

2011). 

8.8.4 Staðsetning varmadælanna á húsinu 

Til að fá sem mest út úr fjárfestingunni verður að 

hafa margt í huga og eitt af því er staðsetning á bæði 

inni og útihluta, innihlutinn þarf að blása inn í öll 

rými í húsinu til að skila tilsettum árangri helst þarf 

það það að vera í opnu rými. Útihlutinn þarf að snúa 

að hagstæðustu vindáttum til að tækið skili sem 

bestu nýtni. Á vindrósinni á mynd 34 eru afgerandi 

NNA til NA vindáttir sem ríkja á Broddanesi. 

Vestanáttin er hvassasta áttin skv. mynd 35 og ekki 

er ráðlegt að hafa útihlutana á þeirri hlið. En til að 

snúa aðstæðum sér í hag væri ráðlegt að koma 

útihlutunum fyrir í suður til suðvestur en þær áttir 

eru í heildina þær hlýjustu. Einnig er hægt að koma 

útihlutunum í skjól undir þaki. 

 

 

          Mynd 35: Meðalvindhraði hverrar vindáttar. Gögn frá Veðurstofu Íslands. 

 

 

Mynd 34: Vindrós frá Ennishálsi. Gögn frá 

Veðurstofu Íslands. 
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Mynd 36: Staðsetning á varmadælum, hugmynd 1. 

 

 

Mynd 37: Staðsetning á varmadælum, hugmynd 2.  
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Með því að staðsetja útihlutanna í inngangi myndast skjól yfir vetratímann en á sama skapi 

minnkaði nýtingartíminn gagnvart vinnslu varmadælunnar í 6288 klst. út af hávaðamengun en 

æskilegt væri ef nýtingartíminn færi yfir 7.000 klst.  

Til að auka nýtingartímann væri sennilega besta lausnin er að setja útihlutanna inn í rýmið 

fyrir neðan varmadælurnar á mynd 39 þar sem hurðin er. Það rými er ekkert notað og er auk 

þess vel einangrað frá húsinu þá er möguleiki að varmadælurnar nýttust allt árið. 

 

 

Mynd 39: Staðsetning á útihlutum hugmynd 2. (Mynd Eysteinn Einarsson) 

 

 

 

Áhugi eigenda er að setja 

útihlutana á útvegg við inngang í 

suðvestur. Reiknað er með að þær 

yrðu stöðugt í gangi yfir veturinn. 

Vinnsluhljóð frá útihlutanum er 

frá 40 til 50 dB. Hámarks fjarlægð 

á milli inni- og útihluta er mest 15 

m og á að ganga upp.  

Mynd 38: Staðsetningu á útihlutum hugmynd1. 
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8.9 Varmadælur á Hólmavík 

Gistiheimilið á Broddanesi er ekki langt frá Hólmavík en þar byrjaði varmadæluvæðing fyrir 

nokkrum árum og hefur það skilað þeim góðum árangri. Hólmvíkingar hafa aðallega notað 

loft í loft dælur og telja menn að sparnaðurinn sé allt að 50%. Gerð var smá könnun og talað 

var við tvo húseigendur á Hólmavík sem kynda eignir sínar með loft í loft varmadælum að 

hluta. Sá fyrri býr í 200 m
2
 húsi sem skiptist í 120 m

2 
efri hæð og 80 m

2 
neðri hæð. Hann er 

með tvær 5,0 KW dælur fyrir miðju húsi á efri hæð og lætur þær snúa bökum saman þannig 

að önnur blæs út í stofu og hin inní herbergisálmu. Hann var líka búinn að skipta út öllum 

gluggum og gleri og var kominn með nýja danska áltré glugga með loftrúm 16 mm gleri og 

skilaði þetta honum 40% sparnaði í raforku. Það eru tvö útitæki annað snýr á austur og hitt í 

vestur. Sá ókostur var við varmadælurnar en það að þær vildu afhríma sig oft þegar hitinn var 

kominn niður í -4 til -5°C og þurftu aðstoð frá olíufylltum rafmagnsofnum þegar fór niður 

fyrir -10°C. Hann var ekki alveg nógu sáttur með dælurnar og vildi meina að það væri til betri 

dælur á markaðinum. 

Hinn húseigandinn er í jafn stóru húsi 200 m
2  

sem skiptist í 113 m
2 

efrihæð og 86 m
2 

neðrihæð og er með tvær 5,0 KW dælu. Hann er búinn að vera með dælurnar í heilt ár og er 

með gamalt gler í húsinu. Önnur dælan er á efri hæð og snýr innihlutinn inní stofu og hin á 

gangi neðrihæð. Hann fullyrti að varmadælurnar hafi skilað honum 50% sparnaði á raforku 

sem hann var mjög ánægður með. Hann hélt mjög nákvæmu bókhaldi um raforkunotkun á 

heimilinu. Þegar kaldast var í veðri notaði hann ofnakerfið í húsinu  til að hjálpa 

varmadælunum. Hann staðsetti útihlutann við stofuna í suður og hitt í austur. Hann var mjög 

sáttur við dælurnar sínar er það voru tveir ókostir við varmadæluna sem staðsett er inní stofu. 

Í fyrsta lagi var erfitt að halda uppi samræðum við fólk vegna hávaða frá innihlutanum þegar 

það var á fullum blæstri. Í annan stað fannst honum loftið rétt komast út úr innihlutanum og 

leitaði það síðan beint uppí loft þegar lítill blástur var frá innihlutanum en þetta olli því að kalt 

var annarsstaðar í stofunni. Raun kostnað af raforkunotkun á seinna húsinu er sýnt hér fyrir 

neðan.  
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Mynd 40: Orkunotkun fyrir 200 m2 einbýlishúsi með varmadælu. 

 

Í heildina er orkunotkun fyrir 200 m
2 

einbýlishús á Hólmavík 22.877 KWst á ári en inn í 

þessum tölum eru ljós, neysla og kynding einnig eru hús á Hólmavík í viðskiptum við Orkubú 

Vestfjarða en það er lítill sem engin verðmunur á milli orkusala. Ef við skoðum orkuviðmið 

frá  Rarik fyrir rafhituð heimili sjáum við augljósan ávinning (Guðmundur Guðmundsson, 

Rarik, munnleg heimild, símtal 12. mars 2012). 

1. 100 m
2
 íbúð í fjölbýli:  30.000 KWst/ári 

2. 140 m
2
 raðhús:             35.000 KWst/ári 

3. 160 m
2
 einbýlishús:     40.000 KWst/ári 

4. 240 m
2
 einbýlishús:     55.000 KWst/ári 

Miða við þessar tölur yrði húsið með 47.500 KWst/ári og ef mismuninn er reiknaður kemur í 

ljós hversu hagkvæm þessi lausn er. 

 

Raun 

orkunotkun 

Rarik 

viðmið 

Rafhitun            85% 19.445  40.375  

Ljós og neysla  15% 3.432  7.125  

Samtals 22.877  47.500  

   Sparnaður samtals 48% 

  

Eitt er víst að það er mikill ávinningur að ná kyndikostnaðinum niður um 48% á þessum 

tímum þegar laun og annað slíkt stendur í stað þá er þetta góð búbót.   
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8.10 Innhringi búnaður fyrir hitakerfi 

Í dag er hægt að fá búnað sem gerir eigendum frístundarhúsa kleyft að fylgjast með hitastigi 

hússins í gegnum síma. Búnaðinn er hægt að tengja við flest hitakerfi og gert það að verkum 

að hitakerfin vinni saman að upphitun hússins. Kostnaður við slíkan búnað er ekki 

óheyrilegur. Sem dæmi kostar ódýrasta stöðin frá 50.000 til 100.000 kr. og hefur hún einn 16 

A 250V útgang sem hægt er að tengja við rafmagnshitatúpu eða rafmagnsofna þannig að 

stöðin geti kveikt og slökkt á sér. 

Sem dæmi ef viðkomandi hefur varmadælu sem vinnur illa í frosti fer hún að erfiða þar af 

leiðandi fer að kólna inni þá lætur stöðin eigandann vita með skilaboðum í símann, hann 

hringir í stöðina og hún segir honum hitastigið. Þá getur hann í framhaldi kveikt á ofnakerfinu 

og slökkt á varmadælunni. Stöðin lætur vita með skilaboðum þegar rafmagn fer af húsinu og 

líka þegar rafmagnið kemur á.  
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9 Hagkvæmni  

Til að átta sig á hagkvæmni framkvæmdarinnar er byrjað á því að skoða hlutfall orkugjafanna 

hvað ofnar og varmadælur þurfa að anna í hlutfalli við heildarorkuþörf hússins. Næsta þrep er 

að skoða árshagnað varmadælanna en hann sýnir hvað þær eru að spara á ári. Orkuþörf 

hússins er 81.816 KWst sem er ársnotkun á raforku miðað við orkunotkun til húshitunnar fyrir 

árið 2011. Aflstuðull (COP) varmadælanna kemur úr kafla 8.8.2 Samanburður á varmadælum 

er hann 2.8 síðan er raforkuverð en það kemur úr kafla 6 Raforkukostnaður og raforkuverð en 

það er 12,08 kr./KWst. Í kafla 8.8 um Nýtingartími hámarksafls er fundið út að þær þurfi ekki 

að anna meira en 72 % af orkuþörfinni fyrir allt árið en það er 58.728 KWst sem er fengið út 

úr jöfnu 6 en mismunurinn á milli orkuframleiðni varmadælanna og heildar orkuþarfar er sá 

orkumismunur sem ofnarnir í húsinu þurfa að uppfylla sem er 23.088 KWst. 

Jafna 6: Hlutfall af orku sem varmadæla þarf að anna. 

𝑷𝒗𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅æ𝒍𝒂 = 𝑷𝒐𝒓𝒌𝒖þö𝒓𝒇 ∗ 𝟕𝟐% 

 

 𝟓𝟖.𝟕𝟐𝟖𝑲𝑾𝒔𝒕 = 81.815𝐾𝑊𝑠𝑡 ∗ 0.72 

 

Jafna 7: Hlutfall af orku sem ofnar þurfa að anna. 

𝑷𝒓𝒂𝒇𝒎𝒂𝒈𝒏𝒔𝒐𝒇𝒏𝒂𝒓 = 𝑷𝒐𝒓𝒌𝒖þö𝒓𝒇 − 𝑷𝒗𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅æ𝒍𝒖𝒓 

 

𝟐𝟑.𝟎𝟖𝟖𝑲𝑾𝒔𝒕 = 81.816𝐾𝑊𝑠𝑡 − 58.728𝐾𝑊𝑠𝑡  

 

Jafna 8: Árssparnaður 

𝑺á𝒓𝒔𝒔𝒑𝒂𝒓𝒏𝒂ð𝒖𝒓 =  𝑷𝒗𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅æ𝒍𝒖𝒓 −  
𝑷𝒗𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅æ𝒍𝒖𝒓

𝒂𝒂𝒇𝒍𝒔𝒕𝒖ð𝒖𝒍𝒍
  ∗ 𝒗𝒐𝒓𝒌𝒖𝒗𝒆𝒓ð 

   

  𝟒𝟓𝟔.𝟎𝟔𝟓 𝒌𝒓. =  58.728𝐾𝑊𝑠𝑡 −  
58.728𝐾𝑊𝑠𝑡

2.8
  ∗ 12.08

𝑘𝑟.

𝐾𝑊𝑠𝑡
 

 

Í útreikningum um árlegan sparnað jafna 8 er ekki tekið tillit til óvissuþátta sem geta komið 

upp á t.d. viðhaldskostnað. Nálgun á viðhaldskostnaði af varmadælum er 15.000 kr. og 

viðhaldskostnaði vegna rafhitunnar er 10.000 kr. sem er grófleg nálgun en á 20 árum þarf að 

skipta út ofnum og endurnýja rafmagnskapla sem liggja að ofnunum og margt fleira. 

Sameiginlegur viðhaldskostnaður orkugjafanna er 25.000 kr. á ári og dregst hann frá árlegum 
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sparnaði. Einnig er stofnkostnaður ekki inn í dæminu en hann er töluverður. Um þrjá kosti er 

að velja og var ákvað að fara milliveginn og velja stofnkostnað upp á 1.410.000 kr. sem fékkst 

úr kafla 8.8.1 Varmadælur og tilboð.  

Líftíma framkvæmdarinnar á eftir að taka inn í útreikningana en ágætt að er miða við 20 ár 

(Oddur B. Björnsson, 2003) og ávöxtunarkröfu sem eigandi gerir til framkvæmdarinnar en 

það væri gott viðmið sem langtímaávöxtun en það eru Ríkisskuldabréf sem eru til 20 ára 

RIKB 31 0124 með 7.51 % ávöxtun þann 14.03.2012 (Ríkisskuldabréf, 2012).  

9.1 Mat á hagkvæmni 

Til að framkvæmdaraðilinn sjái arð af framkvæmdinni þarf verkið að fara í mat á hagkvæmni. 

Það er könnun á hreinu núvirði og ávöxtunarkröfu að frádregnum stofnkostnaði 

framkvæmdar. Ef matið er jákvætt eru framkvæmdirnar arðbærar. Hafi það farið á hinn 

veginn væri betra að ávaxta fjármagnið í 20 ára Ríkisskuldarbréfum. En til að fara í 

útreikninga á núvirði þarf lengd líftíma sem er 20 ár, vaxtaprósentu sem er 7,51 % og árlegan 

sparnað sem er 456.065 kr. Viðhaldskostnaður upp á 25.000 kr. er dreginn frá og þá verður 

árlegur sparnaður 431.065 kr. Stofnkostnaður upp á 1.410.000 kr. dregst líka frá. Ef árlegur 

sparnaður er sá sami á hverju ári er jafnan einfölduð á eftirfarandi hátt (Ragnar K. 

Ásmundsson, 2005). 

Jafna 9: Núvirðismat (NPV). 

𝑵𝒏ú𝒗𝒊𝒓ð𝒊𝒔𝒎𝒂𝒕 = 𝑩á𝒓𝒍𝒆𝒈𝒖𝒓𝒉𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓 ∗
𝟏 −  𝟏 + 𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓 

− á𝒓

𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓
− 𝒍𝒗𝒔𝒕𝒐𝒇𝒏𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 

 

𝟐.𝟗𝟖𝟏.𝟏𝟒𝟖 𝒌𝒓. = 431.065 𝑘𝑟.∗
1 −  1 + 0,0751 −20

0,0751
− 1.410.000 𝑘𝑟.       

 

Með núvirðismat upp á 2.981.148 kr. fyrir verkið er mjög arðbært en það er talið gott ef 

(Nnúvirðismat  > 0) og með þessa forsendur er hægt að finna innri vexti (IRR) sem er hámarks 

krafa um ávöxtun sem eigendur geta gert til framkvæmdarinnar en hún er fundin út með því 

að setja 𝑁𝑣𝑛ú𝑣𝑖𝑟ð𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡  = 0 og 𝑟𝑣𝑒𝑥𝑡𝑖𝑟  = x inn í sjá  jöfnu 10,  en þá fást innri vextir 

framkvæmdarinnar upp á 𝑟𝑣𝑒𝑥𝑡𝑖𝑟  = 30,4 % sem er mjög góð ávöxtun. 

Jafna 10: Innrivextir (IRR). 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒(0 = 431.065 ∗
1 −  1 + 𝑥 −20

𝑥
− 1.410.000, 𝑥)      

 

Niðurgreiðslutími framkvæmdarinnar er fundinn út með jöfnu 11 en hún segir til um hvað 

framkvæmdin er fljót að borga sig upp. Þær forsendur sem fara inn í hana eru 

stofnkostnaðurinn, árlegur hagnaður og vextir. 
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Jafna 11: Niðurgreiðslutími á varmadælum. 

𝑻𝒏𝒊ð𝒖𝒓𝒈𝒓𝒆𝒊ð𝒔𝒍𝒖𝒕í𝒎𝒊 =

𝑳𝒏(𝟏 −  
𝒍𝒗𝒔𝒕𝒐𝒇𝒏𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓

𝑩á𝒓𝒍𝒆𝒈𝒖𝒓𝒉𝒂𝒈𝒏𝒂ð𝒖𝒓
∗ 𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓 

−𝟏

)

𝑳𝒏(𝟏 + 𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓)
 

 

𝟑.𝟗 á𝒓 =
𝐿𝑛(1 −  

1.410.000 𝑘𝑟.
431.065  𝑘𝑟.

∗ 0.0751 
−1

)

𝐿𝑛(1 + 0.0751)
 

 

Framkvæmdin er tæplega fjögur ár að borga sig upp. Eftir það er framkvæmdin að fullu 

greidd og farin að skila arði til eigenda. 

Í lokin er gott að bera saman varmaverð varmadælu og annarra hitagjafa og sýna fram á 

fjárhagslegan ávinning af aðgerðinni. Fyrst þarf að reikna fjármagnskostnað og raforkuverð 

en viðhaldskostnaður er áætlaður. Fjármagnskostnaður vegna stofnkostnaðar varmadælanna er 

reiknaður fyrst með jöfnu 12 hér fyrir neðan og er hann 138.415 kr. 

Jafna 12: Fjármagnskostnaður vegna varmadæla. 

𝑨𝒗𝒇𝒋á𝒓𝒎𝒂𝒈𝒏𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 = 𝒍𝒗𝒔𝒕𝒐𝒇𝒏𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 ∗
𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓

𝟏 −  𝟏 + 𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓  
−á𝒓

 

 

𝟏𝟑𝟖.𝟒𝟏𝟓 𝒌𝒓. = 1.410.000 𝑘𝑟.∗
0.0751

1 −  1 + 0.0751 −20
 

 

Fjármagnskostnaður vegna stofnkostnaðar rafhitunar er síðan reiknaður með jöfnu 12. Til að 

finna stofnkostnað rafhitunar, var farið í upprunalegu ofnateikningu og fundið út fjölda og 

stærð ofna í húsinu en þeir eru 42 stykki. Farið var á heimasíðu Ískraft ehf sem er 

rafiðnaðarverslun og fundnir sambærilegir rafmagnsofna og verð á þeim til að finna út 

kostnað. Vinna við uppsetningu er tveir dagar eða tíu tímar á dag sem er samtals tuttugu tímar 

í heildina hjá rafvirkja en áætlað er að rafvirki taki c.a. 4.000 kr. á tímann og er þá kostnaður 

við uppsetningu í heildina 80.000 kr. en sú upphæð bætist við kostnað vegna rafmagnsofna. 

 

 

 

 

 

Fjöldi Stærð Eining Verð

2 600 W 20.149 kr.

2 800 W 19.379 kr.

4 1300 W 24.129 kr.

34 1600 W 31.795 kr.

42 62.400 W 1.256.602 kr.

Tafla 7: Fjöldi rafmagnsofna og kostnaður. 
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Stofnkostnaður rafhitunar er 1.336.602 kr. en þá er tekið inni í fjármagnskostnaður fyrir 

rafmagnsofnanna 131.210 kr.              

Jafna 13: Fjármagnskostnaður rafmagnsofna. 

𝑨𝒓𝒇𝒋á𝒓𝒎𝒂𝒈𝒏𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 = 𝒍𝒓𝒔𝒕𝒐𝒇𝒏𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 ∗
𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓

𝟏 −  𝟏 + 𝒓𝒗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒓  −á𝒓
 

 

𝟏𝟑𝟏.𝟐𝟏𝟎 𝒌𝒓. = 1.336.602 𝑘𝑟.∗
0.0751

1 −  1 + 0.0751 −20
 

 

Árlegur viðhaldskostnaður til rafhitunar er 𝑅𝑟 = 10.000 𝑘𝑟.  Einnig þarf heildar 

raforkunotkun fyrir árið sem er 𝑃𝑜𝑟𝑘𝑢 þö𝑟𝑓 = 81.816 𝐾𝑊𝑠𝑡 og að lokum verð á raforku í 

dreifbýli sem er 12,08 kr./KWst. Til að finna orkuverð vegna rafhitunnar er notast við  jöfnu 

14. 

Jafna 14: Orkuverð til rafmagnsofna 

𝑽𝒓𝒓𝒂𝒇𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒏𝒂𝒓 =
  𝒗𝒐𝒓𝒌𝒖𝒗𝒆𝒓ð ∗ 𝑷𝒐𝒓𝒌𝒖þö𝒓𝒇 + 𝑨𝒓𝒇𝒋á𝒓𝒎𝒂𝒈𝒏𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 + 𝑹𝒓

𝑷𝒐𝒓𝒌𝒖þö𝒓𝒇
 

 

𝟏𝟑.𝟖𝟏 𝒌𝒓./𝑲𝑾𝒔𝒕 =
  12.08 ∗ 81.816 + 131.210 + 10.000

81.816
 

 

Árlegur viðhaldskostnaður fyrir varmadælur 𝑅𝑣 = 15.000 𝑘𝑟. einnig þarf að finna 

raforkunotkun sem fer í upphitun með varmadælu og er notaður aflstuðulinn 2,8   𝑃𝑣 =

 58.728 𝐾𝑊𝑠𝑡/2,8 + 23.088 𝐾𝑊𝑠𝑡 = 44.062 𝐾𝑊𝑠𝑡 einnig þarf heildar orkunotkun fyrir 

árið 2011 sem er 81.816 𝐾𝑊𝑠𝑡 og verð á raforku í dreifbýli sem er 12,08 kr./KWst og til að 

finna orkuverð vegna hitunar með varmadælu er notast við jöfnu15. 

Jafna 15: Orkuverð frá varmadælu 

𝑽𝒗 =
  𝒗𝒐𝒓𝒌𝒖𝒗𝒆𝒓ð ∗ 𝑷𝒗 + 𝑨𝒗𝒇𝒋á𝒓𝒎𝒂𝒈𝒏𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 + 𝑹𝒗

𝑷𝒐𝒓𝒌𝒖þö𝒓𝒇
 

 

  𝟖.𝟑𝟐 𝒌𝒓./𝑲𝑾𝒔𝒕 =
  12.08 ∗ 44.062 + 138.415 + 15.000

81.816
      

 

Sem sýnir mismun á varmaverði sem er 5,49 kr./KWst þegar varmadæla er notuð í stað 

rafhitunar og er það miðað við að það sé meðalútihiti sem er 3°C en hér fyrir neðan er graf 
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sem sýnir raun vinnslu varmadælu miðað við ýmiss hitastig en reiknað er með að stóran hluta 

af árinu sé haldið innihita upp á 18°C. 

 

Mynd 41: Raforkuverð frá varmadælu og rafmagnsofnum. 

Inn í útreikningana á stöplaritinu á mynd 41 er annarsvegar orkuverð frá rafmagnsofnum sem 

er viðhaldskostnaður, stofnkostnaður, orkukostnaður og fjármögnunarkostnaður síðan 

orkuverð frá varmadælum sem er viðhaldskostnað, fjármögnunarkostnað, orkukostnað, 

hitastig og aflstuðul varmadælu til að sýna gleggri mynd af ferlinu. Eins og má sjá vinna 

varmadælurnar vel niður. 

 

9.2 Næmnigreining 

Áður en er farið út í varmadæluframkvæmdir er gott að skoða alla áhrifaþætti og vægi þeirra 

með næmnigreiningu til að meta hagkvæmni verkefnisins og sjá hvaða þættir skipta mestu 

máli. Útgangspunktur áhrifaþáttanna er (NPV) núvirðismatið 2.981.148 kr. var það fengið úr 

hagkvæmniútreikningunum jöfnu 9 sjá Viðauka D. 

Einföld og augljós leið til næmnigreiningar er að setja alla áhrifaþættina upp í myndrænt 

form. Þá er auðveldara að túlka breytingar með tíu prósent millibili á (NPV) núvirðismati frá 

núlli niður í -50% og upp í 50%. Eru sex þættir teknir fyrir í næmnigreiningunni sem hafa 

mismikið vægi í framkvæmdinni eru það orkunotkun, rafmagnsverð, ávöxtunarkrafa, 

stofnkostnaður, aflstuðull(COP) og líftími (Sindri M. Kolbeinsson, 2011). 
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Mynd 42: Næmnigreining af helstu áhrifaþáttum. 

Af mynd 42 má greina hvaða þættir hafa mestu áhrif á framkvæmdina en það er orku-

notkunin, rafmagnsverð og aflstuðul varmadælanna. Eru þetta áhrifamestu þættirnir sem gætu 

gert framkvæmdina óhagkvæma en það þarf mikið að ganga á svo að (NPV<0) t.d. þurfa 

þessir þættir að lækka um c.a. 60-70% frá upprunalegum útgangspunkti svo þetta gangi eftir.  

Sem dæmi hækkaði rafmagnið milli 2010 og 2011 fór úr 10,85 kr./KWst og upp í 12,08 

kr./KWst sem er 11 % hækkun milli ára. 

Orkunotkun á eftir að lækka með þeim úrbótum sem eigendur eru að framkvæma en ekki af 

sjálfdáð. Aflstuðull varmadælanna getur lækkað en til að (NPV<0) þarf aflstuðulinn að fara 

niður í 1,29 og til að það geti orðið þarf frostið að fara niður í -25 til -30°C sem hefur gerst en 

gögn frá veðurstöðinni á Ennishálsi yfir árið 2011 sýna að þar hefur hitastigið í þrjár klst. 

farið niður fyrir -12 °C, sjá Viðauka D.   
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10 Niðurstöður 

Eftir að hafa farið í gegnum alla þætti hússins og greint helstu áhrifaþætti varmataps hússins 

koma tveir þættir helst til greina. Það sem vegur mest er glerið en sá verkþáttur er of stór 

kostnaðarlega fyrir eigendur eins og staðan er í dag. Hafa eigendur valið að endurnýja gler þar 

sem að er orðið lélegt og sérstaklega þar sem norðaustanáttin lemur á húsinu, er það góð 

lausn. Seinni verkþátturinn er að einangra kuldabrú neðri plötu sem er mjög brýnt en 

varmatapið út um kuldabrúnna er næstum eins mikið og út um útveggi auk þess er það ekki 

svo kostnaðarsöm framkvæmd og hún myndi bæta mikið. 

Eftir að hafa farið í gegnum hagkvæmni, hagkvæmnimat, næmnigreiningu og kannað reynslu 

fólks eru varmadælurnar án efa besta framkvæmdin sem eigendur gistiheimilisins Broddanes 

gætu farið út í hvað varðar kostnaðarlækkun á raforkureikningi. Hagkvæmnimatið sýnir skýrt 

hvað varmadælurnar eru arðbær fjárfesting og mikill fjárhagslegur ávinningur fyrir eigendur 

Broddanes og er það sem þeir voru að leita eftir. 

Eitt ber að hafa í huga að þetta er gríðarlega fallegt hús og eftir að hafa skoðað húsið sést 

betur hvað húsið er fallegt og auk þess sést hvað eigendur hússins eru að gera góða hluti hvað 

varðar viðhald og varðveislu þessa húss. Húsið var á sínum tíma mikil framkvæmd fyrir þetta 

litla samfélag og að auki nýstefnulegt í útliti og hafa eflaust margir verið lengi að venjast 

þessu bákni sem húsið er. Eftir á að hyggja er húsið mikil prýði fyrir samfélagið. 
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Viðauki A  Hita- og ljósmyndir af húsinu. 

 

Mynd 43: Hitamynd af inngang suðvestur. 

 

Mynd 44: Ljósmynd af inngang suðvestur. 

 

Þarna sést hvað hitinn inni er 

fljótur að koma sér út um gler  

Sp1 2,1°C og heldur illa varma, 

en hitastigið í steinsteypta 

veggnum fer niður í -7,3°C  og 

virðist það stafa af því að loftið 

sé kyrrt og frostið sé lengur að 

renna úr veggnum. 
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Mynd 45: Hitamynd af hurð og glugga á suðausturhlið. 

 

Mynd 46: Ljósmynd af hurð og glugga á suðausturhlið. 

 

 

Þarna er dreginn ferhyrningur 

til að fá há og lágmarkshita Ar1 

sýnir  -3,2°C á gluggapóstunum 

en hámarkið er 2,7°C á glerinu 

og meðalgildi    -0,6°C en notað 

er U-gildi 3,1W/m
2
K fyrir 

glerið og U-gildi 1,6 W/m
2
K 

fyrir gluggaefni sem er talið í 

lagi og meðalgildi 2,77 W/m
2
K 

sem er hlutfallslega rétt. 

Sp1 er steyptur veggur með 

hitastigið -4,3°C. 

Ar2 er útihurð með lágmarki        

-3,8°C og hámarki -1,7°C en 

meðalgildið er -2,7°C notað er 

U-gildi 1,66 W/m
2
K fyrir 

útihurð sem er hlutfallslega rétt. 
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Mynd 47: Hitamynd af suðausturhlið. 

 

Mynd 48: Ljósmynd af suðausturhlið. 

 

 

Ar1 er að lágmarki -5,0°C og  

að hámarki -1,8°C en 

meðaltalið er -3,4°C en þessi 

hlið er kaldari en suðausturhlið 

á mynd 45 það skýrist af 

nokkrum hluta af því að þessi 

hlið er áveðurs en hin í skjóli. 

Ar2 er með meðalgildi -3,8°C 

og Sp2 -3,9°C sem er 2,2°C 

hlýrri en útveggur Ar3. 

Ar3 er að lágmarki -7,4°C og að 

hámarki -5,2°C og meðaltal      -

6,1°C. 
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Mynd 49: Hitamynd af sökkli norðurhlið. 

 

Mynd 50: Ljósmynd af sökkli norðurhlið. 

 

 

 

Þarna er meiri hiti frá sökkli 

Sp1 -1,7°C og Ar2 meðalgildi    

-2,6°C sem stafar af því að það 

er rafmagnsofn fyrir innan 

vegginn. 

Rafmagnsofninn hefur ekki eins 

sterk áhrif á útvegginn en 

meðalhitastig hans er -6,0°C. 
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Mynd 51: Hitamynd af hurð,glugga og timburvegg norðaustur. 

 

Mynd 52: Ljósmynd af hurð,glugga og timburvegg norðaustur. 

 

 

 

Ar1 er hurð á geymslu með 

meðalhita -4,0°C. Ar2 er 

timburveggur með lágmarkshita 

-6,3°C og hámarks hita -7,9°C 

og meðaltalshita 7,1°C en 

timburveggurinn er með U-

gildið 0,30 W/m
2
K og stemmir 

hlutfallslega. 

Steinsteyptur veggur er -5,0 til  

-6,0°C en með U-gildi 0,49 

W/m
2
K 
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Mynd 53: Hitamynd af norðausturhlið. 

 

Mynd 54: Ljósmynd af norðausturhlið. 

 

 

 

Ar1 er veggurinn fyrir ofan 

glugga er með lágmark -6.8°C 

og hámark -4,3°C og meðaltal   

-6,0°C en U-gildi fyrir þetta 

þversnið er 0,69 W/m
2
K  
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Mynd 55: Hitamynd af bílskúrshurð suðvesturhlið. 

 

Mynd 56: Ljósmynd af bílskúrshurð suðvesturhlið. 

 

 

Nýleg bílskúrshurð vel 

einangruð einnig sést hvar 

hurðaflekarnir skiptast en það 

eru gulurendurnar. 
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Mynd 57: Hitamynd af inngangi bílskúr suðvesturhlið. 

 

Mynd 58: Ljósmynd af inngangi bílskúr suðvesturhlið. 

 

 

 

Þarna sést hvað Sp3 -8,0°C sem 

er  timburveggur heldur vel 

varma en steypti veggurinn við 

hliðina er töluvert hlýrri eða 

Ar1 með meðaltalið -4,5°C er 

það út af því að fyrir innan er 

inngangur fyrir efrihæð og var 

gríðarlegur hiti þegar við 

komum inn í innganginn en 

sýndar eru mynd 69 og mynd 

70 til staðfestingar. 
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Mynd 59: Hitamynd af efrihæð suðvesturhlið. 

 

Mynd 60: Ljósmynd af efrihæð suðvesturhlið. 

 

 

 Efri hæð suðvesturhlið en þar er 

gler í þokkalegu standi. 
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Mynd 61: Hitamynd af þakglugga. 

 

Mynd 62: Ljósmynd af þakglugga. 

 

 

Þakgluggar virðast vera í 

þokkalegu standi en þeir halda 

varma vel Ar1 sýnir lágmark -

3,4 °C sem er fyrir timbrið í 

glugganum og glerið er með 

yfirborðshitastig Sp1 -5,0 °C.  
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Mynd 63: Hitamynd af niðurfalli á þaki. 

 

Mynd 64: Ljósmynd af niðurfalli á þaki. 

 

 

 

Niðurfall á þaki Sp1 -7,0 °C og 

þakið almennt í góðu 

ásigkomulagi. 
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Mynd 65: Hitamynd af þaki. 

 

Mynd 66: Ljósmynd af þaki. 

 

 

 

Þakið er í góðu ásigkomulagi 

hitagildin á mynd 65 styður 

það.  
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Mynd 67: Hitamynd af þakkanti norður. 

 

Mynd 68: Ljósmynd af þakkanti norður. 

 

 

 

Þakkantur norður punktur Sp1  -

12,6 °C er aluzink flasning  
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Mynd 69: Hitamynd af vegg og ofni í inngangi fyrir efrihæð. 

 

Mynd 70: Ljósmynd af vegg og ofni í inngangi fyrir efrihæð. 

 

 

 

Það var funheitt í innganginum 

fyrir efrihæð ofninn var í botni 

eins og mynd 69 sýnir Sp1 73,9 

°C og veggurinn fyrir ofan ofn 

Ar1 frá  25,7 og til  28,9 °C. 
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Mynd 71: Hitamynd af innvegg á annarri hæð suðvestur. 

 

Mynd 72: Ljósmynd af innvegg á annarri hæð suðvestur. 

 

 

 

Þegar var komið upp á aðra hæð 

var búið að rífa spónaplötu frá  til 

að gera við rakaskemmdir.  
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Mynd 73: Hitamynd af kuldabrú í horni á efrihæð norður. 

 

Mynd 74: Ljósmynd af kuldabrú í horni á efrihæð norður. 
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Viðauki B  Útreikningar á U-gildum. 

Töflur sem innihalda útreiknuð einangrunargildi fyrir mismunandi byggingarhluta.   

Þak 
      

        

Þ1 Þakplata almenn   

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Heraklitplötur 0,025 0,08 0,33 

Steinsteypa 0,120 1,95 0,06 

Einangrun+stoðir 0,100 0,05 1,89 

Loftun 0,050 0,29 0,17 

Krossviður 0,022 0,13 0,17 

Þakdúkur 0,001 0,07 0,30 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     3,09 

Kólnunartalan U     0,32 

        

Þ2 Þakplata yfir bita   

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Steinsteypa 0,600 1,95 0,31 

Einangrun+stoðir 0,100 0,05 1,89 

Loftun 0,050 0,29 0,17 

Krossviður 0,022 0,13 0,17 

Þakdúkur 0,001 0,07 0,30 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     3,01 

Kólnunartalan U     0,33 
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Gólf       

        

G1 Gólf neðribrún út    

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Parket 0,022 0,17 0,13 

Ílögn 0,050 1,20 0,04 

Steinsteypa 0,120 1,95 0,06 

Afréttingargrind + einangrun 0,050 0,05 1,09 

Panill 0,021 0,14 0,15 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     1,64 

Kólnunartalan U     0,61 
 

 

Útveggir       

        

Ú1 Útveggur almennur   

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Spónaplötur 0,016 0,14 0,11 

Álpappír 0,000 160,0 0,00 

Einangrun 0,060 0,04 1,67 

Steinsteypa 0,200 1,95 0,10 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     2,05 

Kólnunartalan U     0,49 

        

Ú2 Útveggur fyrir ofan glugga 

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Steinsteypa 0,200 1,95 0,10 

Einangrun 0,040 0,04 1,11 

Steinsteypa 0,180 1,95 0,09 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     1,48 

Kólnunartalan U     0,68 
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Ú3 Útveggur, inngang og þakglugga 

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Spónaplötur 0,016 0,14 0,11 

Álpappír 0,000 160,0 0,00 

Einangrun 0,060 0,04 1,67 

Steinsteypa 0,140 1,95 0,07 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     2,02 

Kólnunartalan U     0,49 

        

        

Ú4 Útveggur timbur   

Efni d λ R 

  (m) (W/mK) (m
2
K/W) 

Innra yfirborð (+20 °C)     0,13 

Spónaplötur 0,016 0,14 0,11 

Afréttingargrind + einangrun 0,050 0,05 1,09 

Einangrun+stoðir 0,100 0,05 1,89 

Krossviður 0,012 0,13 0,09 

Ytra yfirborð (-15 °C)     0,04 

ΣR     3,35 

Kólnunartalan U     0,30 
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Gluggar og gler

Gluggar stærðir Norð/Austurhlið 1-2 hæð

Akarmur Agler Gler Karmur Ugler Utimbur Uheild

(m2) (m2) % % W/m2K W/m2K W/m2K

7,30 6,12 8,4 1,6 3,1 1,6 2,86

14,48 13,27 9,2 0,8 1,3 1,6 1,33

9,33 8,14 8,7 1,3 3,1 1,6 2,91

2,90 2,69 9,3 0,7 3,1 1,6 2,99

34,01 30,22 2,52

Gluggar stærðir Suð/Austurhlið 1-2 hæð

Akarmur Agler Gler Karmur Ugler Utimbur Uheild

(m2) (m2) % % W/m2K W/m2K W/m2K

13,80 12,06 8,7 1,3 3,1 1,6 2,91

13,80 12,06 8,7 1,3 3,1 1,6 2,91

9,33 8,14 8,7 1,3 3,1 1,6 2,91

2,90 2,66 9,2 0,8 3,1 1,6 2,98

3,37 2,66 7,9 2,1 3,1 1,6 2,78

12,09 10,30 8,5 1,5 3,1 1,6 2,88

2,99 2,06 6,9 3,1 3,1 1,6 2,63

2,99 2,06 6,9 3,1 3,1 1,6 2,63

61,27 52,00 2,83

Gluggar stærðir Norð/Vesturhlið 1-2 hæð

Akarmur Agler Gler Karmur Ugler Utimbur Uheild

(m2) (m2) % % W/m2K W/m2K W/m2K

14,90 13,46 9,0 1,0 3,1 1,6 2,96

8,10 7,15 8,8 1,2 3,1 1,6 2,92

4,78 4,04 8,5 1,5 3,1 1,6 2,87

0,87 0,73 8,4 1,6 3,1 1,6 2,86

28,65 25,38 2,90

Gluggar stærðir Suð/Vesturhlið 1-2 hæð

Akarmur Agler Gler Karmur Ugler Utimbur Uheild

(m2) (m2) % % W/m
2
K W/m

2
K W/m

2
K

9,33 8,14 8,7 1,3 3,1 1,6 2,91

9,33 8,14 8,7 1,3 3,1 1,6 2,91

3,06 2,58 8,4 1,6 3,1 1,6 2,86

7,30 6,22 8,5 1,5 3,1 1,6 2,88

6,85 4,80 7,0 3,0 3,1 1,6 2,65

35,87 29,88 2,84

Ualls

W/m2K

Vegið meðaltal 2,77
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Útveggir Þak

Útveggir Norð/Austur 1 hæð Þak

Nr Tegund (m2) Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 26,48 Þ1 Almenn þakplata 326

Ú2 Ofan glugga 7,57 Þ2 Þakplata yfir bitum 54

Ú4 Timbur 18,65

Gólf
Útveggir Norð/Austur 2 hæð

Nr Tegund (m2) Gólf

Ú1 Almennur 22,73 Nr Tegund (m2)

Ú2 Ofan glugga 10,00 G1 Gólfplata og neðrbrún úti 18,60

Útveggir Suð/Austur 1 hæð Útveggir samtals

Nr Tegund (m2) Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 38,3 Ú1 Almennur 192,33

Ú2 Ofan glugga 8,99 Ú2 Ofan glugga 69,96

Ú3 Við inngang 5,30 Ú3 Við inngang 42,94

Ú4 Timbur 49,83

Útveggir Suð/Austur 2 hæð

Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 9,54

Ú2 Ofan glugga 6,16

Útveggir Norð/Vestur 1 hæð

Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 38,29

Ú2 Ofan glugga 10,54

Ú4 Timbur 21,55

Útveggir Norð/Vestur 2 hæð

Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 18,76

Ú2 Ofan glugga 6,16

Útveggir Suð/Vestur 1 hæð

Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 17,53

Ú2 Ofan glugga 10,54

Ú3 Við inngang 37,64

Ú4 Timbur 9,63

Útveggir Suð/Vestur 2 hæð

Nr Tegund (m2)

Ú1 Almennur 20,7

Ú2 Ofan glugga 10,00



Lokaverkefni B.Sc. 

 

74 

 

Viðauki C  Útreikningar á kuldabrúum. 

Til að finna út Ψ-gildi fyrir kuldabrú gólfplötu stuðst er við „Lectures on buildings of 

physiks“ heat and moisture transfer (Guðni Jóhannesson, 2009). 

 

Rsi= 0,13 m
2
K/W Yfirborðsviðnám inni 

Rse= 0,04 m
2
K/W  Yfirborðsviðnám úti 

vi= 20 °C Hitastig inni   

ve= -15 °C Hitastig úti   

λSteypa= 1,95 W/mK     

dsteypa= 0,150 m Þykkt á gólfplötu 

dVeggur= 0,120 m Þykkt á vegg   

LGólf= 1,0 m     
 
     

 

 

𝛽𝐺ó𝑙𝑓 =  
2.0

𝑅𝑠𝑖 ∗ 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝜆𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎
             𝛽𝐺ó𝑙𝑓 > 2.0 

𝛽Ú𝑡𝑏𝑟ú𝑛 =  
2.0

𝑅𝑠𝑒 ∗ 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝜆𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎
         𝛽Ú𝑡𝑏𝑟ú𝑛 > 2.0 

 

βGólf= 7,25 

βÚtbrún= 13,07 

βGólf*L= 7,252 
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∆12=
𝜆𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎

𝑑𝑉𝑒𝑔𝑔𝑢𝑟
 

            ∆2𝑖= 𝜆𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝛽𝐺ó𝑙𝑓  

               ∆𝑒1= 𝜆𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 ∗ 𝛽Ú𝑡𝑏𝑟ú𝑛  

 

∆12= 2,44 

∆2i= 2,12 

∆e1= 3,82 

 

𝑣2 = 𝑣𝑒 +  𝑣𝑖 − 𝑣𝑒 ∗  

1
∆𝑒1

+
1
∆12

1
∆𝑒1

+
1
∆12

+
1
∆2𝑖

  

 

v2= 5,57 °C 

 

𝛷 = ∆2𝑖 ∗ (𝑣𝑖 − 𝑣2) 

 

Φ= 30,62 W/m 

 

𝛹 =
𝛷

 𝑣𝑖 − 𝑣𝑒 
 

 

Ψ= 0,87 W/mK 
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Mynd 75: Hitastig sem fall af staðsetningu. 

Myndin hér fyrir ofan sýnir hvernig innihitastig lækkar í hlutfalli við staðsetningu en það fer 

frá því að vera 20°C inni í að vera 5,57°C úti. 

 

Nota er sama reiknilíkan til að reikna út kuldabrú sem hlýst af þakplötu en munurinn er sá að 

veggur fyrir ofan glugga og neðan þakplötu er 420 mm þykkur og þakplatan 120 mm þykk. 

Rsi= 0,13   

Rse= 0,04   

vi= 20 °C 

ve= -15 °C 

λSteypa= 1,95 W/mK 

dsteypa= 0,120 m 

dVeggur= 0,420 m 

LGólf= 1,0 m 

βGólf= 8,11   

βÚtbrún= 14,62   

βGólf*L= 8,108   

βÚtbrún= 14,618   

∆12= 0,56   

∆2i= 1,90   

∆e1= 3,42   

v2= 12,94 °C 

Φ= 13,39 W/m 

Ψ= 0,38 W/mK 
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Viðauki D  Næmnigreining 

 

        

        

 breyting Orkunotkun NPV    breyting Rafmagnsverð NPV 

-50% 29.364 658.239   -50% 6,04 658.239 

-40% 35.237 1.122.821   -40% 7,25 1.123.590 

-30% 41.110 1.587.402   -30% 8,46 1.588.941 

-20% 46.982 2.051.984   -20% 9,66 2.050.446 

-10% 52.855 2.516.565   -10% 10,87 2.515.796 

0% 58.728 2.981.147   0% 12,08 2.981.147 

10% 64.601 3.445.729   10% 13,29 3.446.498 

20% 70.474 3.910.310   20% 14,50 3.911.849 

30% 76.346 4.374.892   30% 15,70 4.373.353 

40% 82.219 4.839.473   40% 16,91 4.838.704 

50% 88.092 5.304.055   50% 18,12 5.304.055 

              

 breyting Ávöxtunarkrafa NPV    breyting Stofnkostnaður NPV 

-50% 3,8% 4.577.485   -50% 705.000 3.686.147 

-40% 4,5% 4.194.350   -40% 846.000 3.545.147 

-30% 5,3% 3.846.863   -30% 987.000 3.404.147 

-20% 6,0% 3.531.071   -20% 1.128.000 3.263.147 

-10% 6,8% 3.243.512   -10% 1.269.000 3.122.147 

0% 7,5% 2.981.147   0% 1.410.000 2.981.147 

10% 8,3% 2.741.305   10% 1.551.000 2.840.147 

20% 9,0% 2.521.633   20% 1.692.000 2.699.147 

30% 9,8% 2.320.055   30% 1.833.000 2.558.147 

40% 10,5% 2.134.740   40% 1.974.000 2.417.147 

50% 11,3% 1.964.063   50% 2.115.000 2.276.147 

              

breyting Aflstuðul NPV   breyting Líftími NPV 

-50% 1,4 400.138   -50% 10 1.547.514 

-40% 1,7 1.260.475   -40% 12 1.922.655 

-30% 2,0 1.875.000   -30% 14 2.247.217 

-20% 2,2 2.335.895   -20% 16 2.528.019 

-10% 2,5 2.694.368   -10% 18 2.770.961 

0% 2,8 2.981.147   0% 20 2.981.147 

10% 3,1 3.215.784   10% 22 3.162.994 

20% 3,4 3.411.315   20% 24 3.320.323 

30% 3,6 3.576.764   30% 26 3.456.440 

40% 3,9 3.718.578   40% 28 3.574.204 

50% 4,2 3.841.483   50% 30 3.676.091 

              
 



Lokaverkefni B.Sc. 

 

78 

 

 

Excel líkan af hagkvæmnigreiningu og mat af hagkvæmni. 

Grunn gildi         

aflstuðull 2,8       

Orkunotkun heild 81.816 KWst   Breytur 

Verð á KWst 12,08 kr./KWst     

Notkun rafmagnsofna 23.088 KWst     

Orkunotkun varmadælu 58.728 KWst     

Hitunarkostnaður á ári 709.437 kr.     

Hlutfall ofnar 28%       

Hlutfall varmadælur 72%       

Fjöldi klukkustunda á ári 8760 Klst á ári     

Nýtingartími varmadælu 6288 Klst     

Nýtingartími ofna 2472 Klst     

Hagkvæmnigreining         

          

Líftími framkvæmdar 20 ár     

Ávöxtunarkrafa eigenda 7,51% Miða við 20 ára Ríkisskuldabréf 

Stofnkostnaður 1.410.000 kr.     

Stofnkostnaður rafmagnsofnar 1.336.602 kr.     

Árlegur hagnaður 456.065 kr.     

  25.000 kr.     

Árlegur hagnaður - 

viðhaldskost 431.065 kr.     

NPV= 2.981.148 kr. Núvirðisgreining 

IRR= 30,4%   Innrivextir 

T= 3,9 Ár Niðurgreiðslutími 

Þessi tala þarf að vera = 0 9       

          

          

Varmadæla         

Kv er viðhaldskostnaður 

varmad 15.000 kr.     

P72% af orkuþörfinni 

varmadæla 58.728 KWst     

P28% af orkuþörfinni ofnar 23.088 KWst     

a aflstuðull varmadælu 2,8       

          

          

Pv er orkunotkun varmadælu 44.062 KWst Raforkunotkun varmadælu 

H er heildar orkuþörf hússins 81.816 KWst Heildarorkuþörf rafhitunar 

v= 12,08 kr./KWst Raforkuverð til húshitunar 

Av árlegur fjármagnskostnaður 138.415 kr. Árlegur fjármagnskostnaður varmadælu 

Vv er verð á KWst til 

varmadælu 8,38     kr./KWst     
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Rafhitun         

Kr er viðhalds kostnaður 

rafofna 10.000 kr.     

H er heildar orkuþörf húss 81.816 KWst Heildarorkuþörf rafhitunar 

v= 12,08 Raforkuverð til húshitunar 

Ar árlegur fjármagnskostnaður 131.210 kr. Árlegur fjármagnskostnaður af rafhitun 

Vr er verð á KWst til 

rafmagnsofna 13,81 kr./KWst     

          

Rafmagnsverð varmadælu 

ódýrara 5,4 kr./KWst Ávinningur. 
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Viðauki E  Hitastig á Ennishálsi fyrir árið 2011 

Hitastig Ennisháls fyrir árið 2011 gögn fengin hjá Veðurstöð Íslands 19. janúar 2012. 

 

Ennisháls     

                  

stöð ár mán dagur meðalhiti hámark lágmark     

        °C °C °C     

32390 2011 1 1 -2,7 2,8 -6,5     

32390 2011 1 2 3,3 4,7 1,7     

32390 2011 1 3 -1,1 3,2 -4,9     

32390 2011 1 4 -5,7 -5,0 -6,0     

32390 2011 1 5 -6,0 -4,0 -7,7     

32390 2011 1 6 -11,4 -7,8 -13,6     

32390 2011 1 7 -5,8 -4,1 -9,6     

32390 2011 1 8 -4,7 -4,0 -6,1     

32390 2011 1 9 -7,4 -5,4 -8,7     

32390 2011 1 10 -3,6 -2,0 -6,1     

32390 2011 1 11 -2,6 -2,1 -3,3     

32390 2011 1 12 -2,6 -1,5 -3,9     

32390 2011 1 13 -3,0 -1,8 -3,8     

32390 2011 1 14 -1,8 -0,4 -3,5     

32390 2011 1 15 -0,4 0,7 -1,7     

32390 2011 1 16 -1,6 -1,0 -2,2     

32390 2011 1 17 -2,8 -1,3 -4,9     

32390 2011 1 18 -4,0 -0,3 -5,6     

32390 2011 1 19 1,3 3,9 -0,2     

32390 2011 1 20 -2,1 0,3 -3,6     

32390 2011 1 21 1,6 4,5 -2,8     

32390 2011 1 22 4,7 5,8 3,5     

32390 2011 1 23 3,9 5,6 1,2     

32390 2011 1 24 1,9 4,2 -0,1     

32390 2011 1 25 1,8 3,8 0,8     

32390 2011 1 26 3,4 4,4 2,6     

32390 2011 1 27 1,7 5,0 -0,6     

32390 2011 1 28 -1,6 0,3 -3,4     

32390 2011 1 29 0,2 2,7 -2,2     

32390 2011 1 30 0,1 2,0 -2,4     

32390 2011 1 31 -1,7 -0,4 -3,0     

32390 2011 2 1 -5,3 -0,9 -7,4     

32390 2011 2 2 -4,2 -1,9 -7,0     

32390 2011 2 3 -4,6 -2,5 -5,8     

32390 2011 2 4 -5,4 -4,3 -6,9     

32390 2011 2 5 -2,8 -0,8 -4,9       
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32390 2011 2 6 -4,1 -2,6 -5,5     

32390 2011 2 7 -3,4 -2,3 -5,1     

32390 2011 2 8 -3,5 0,8 -6,7     

32390 2011 2 9 0,5 3,0 -3,3     

32390 2011 2 10 -0,6 3,1 -3,9     

32390 2011 2 11 3,7 5,8 1,9     

32390 2011 2 12 1,9 4,6 -0,3     

32390 2011 2 13 -0,9 0,6 -3,2     

32390 2011 2 14 -0,8 0,9 -2,9     

32390 2011 2 15 -1,0 0,4 -3,2     

32390 2011 2 16 -0,1 0,3 -0,5     

32390 2011 2 17 -0,4 0,1 -1,8     

32390 2011 2 18 -1,8 -0,9 -3,1     

32390 2011 2 19 -1,7 0,0 -2,8     

32390 2011 2 20 1,9 4,9 -0,8     

32390 2011 2 21 -0,1 3,0 -1,7     

32390 2011 2 22 -1,5 -1,1 -1,9     

32390 2011 2 23 -0,2 1,4 -1,8     

32390 2011 2 24 -2,2 -0,1 -3,9     

32390 2011 2 25 -0,3 1,7 -2,4     

32390 2011 2 26 -2,9 -1,3 -4,5     

32390 2011 2 27 0,0 2,7 -3,2     

32390 2011 2 28 0,3 3,2 -3,0     

32390 2011 3 1 -2,3 -1,4 -3,6     

32390 2011 3 2 -1,8 0,4 -4,3     

32390 2011 3 3 1,6 3,7 0,0     

32390 2011 3 4 -2,4 -0,1 -5,6     

32390 2011 3 5 -2,1 2,7 -6,7     

32390 2011 3 6 -1,0 1,7 -3,0     

32390 2011 3 7 -5,0 -2,2 -7,5     

32390 2011 3 8 -7,5 -5,4 -8,9     

32390 2011 3 9 -8,7 -7,5 -10,1     

32390 2011 3 10 -8,0 -7,3 -9,1     

32390 2011 3 11 -7,7 -7,0 -8,6     

32390 2011 3 12 -7,3 -4,7 -8,7     

32390 2011 3 13 -3,9 -0,2 -6,6     

32390 2011 3 14 2,0 3,4 -0,3     

32390 2011 3 15 -5,6 -0,9 -7,6     

32390 2011 3 16 -7,7 -5,0 -13,3     

32390 2011 3 17 -7,9 -5,6 -11,1     

32390 2011 3 18 -8,1 -6,2 -10,2     

32390 2011 3 19 -7,8 -5,5 -10,0     

32390 2011 3 20 -7,3 -4,8 -10,1     

32390 2011 3 21 -4,9 -2,2 -6,6     

32390 2011 3 22 -5,5 -3,6 -9,3     

32390 2011 3 23 -3,9 -1,9 -7,0     
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32390 2011 3 24 -2,5 -1,3 -5,4     

32390 2011 3 25 -2,0 -0,7 -3,6     

32390 2011 3 26 1,7 3,5 -1,4     

32390 2011 3 27 1,0 3,0 -0,1     

32390 2011 3 28 -0,7 1,2 -2,1     

32390 2011 3 29 -1,2 0,5 -2,6     

32390 2011 3 30 -0,6 1,5 -2,4     

32390 2011 3 31 2,9 7,1 1,0     

32390 2011 4 1 0,6 2,3 -0,8     

32390 2011 4 2 -0,3 1,9 -1,5     

32390 2011 4 3 -0,6 2,0 -2,6     

32390 2011 4 4 -1,2 1,8 -3,9     

32390 2011 4 5 0,3 2,5 -1,4     

32390 2011 4 6 0,5 1,8 -1,4     

32390 2011 4 7 1,1 4,0 -0,7     

32390 2011 4 8 3,1 5,9 -0,7     

32390 2011 4 9 5,9 9,1 2,3     

32390 2011 4 10 2,2 5,2 -1,6     

32390 2011 4 11 -0,4 1,3 -1,8     

32390 2011 4 12 0,7 2,5 -0,5     

32390 2011 4 13 1,6 3,1 -0,6     

32390 2011 4 14 0,9 3,6 -2,6     

32390 2011 4 15 -2,3 -0,6 -3,9     

32390 2011 4 16 -0,1 2,5 -2,6     

32390 2011 4 17 -2,0 0,5 -4,3     

32390 2011 4 18 -1,5 -0,6 -5,0     

32390 2011 4 19 -3,2 0,8 -6,2     

32390 2011 4 20 0,0 2,3 -1,7     

32390 2011 4 21 1,1 5,3 -2,2     

32390 2011 4 22 3,5 5,6 -0,6     

32390 2011 4 23 0,8 3,2 -1,8     

32390 2011 4 24 1,2 3,6 -2,2     

32390 2011 4 25 -0,4 2,1 -3,4     

32390 2011 4 26 3,2 5,7 0,6     

32390 2011 4 27 3,4 5,2 1,2     

32390 2011 4 28 3,5 5,8 1,7     

32390 2011 4 29 2,7 6,6 0,4     

32390 2011 4 30 2,1 3,5 0,9     

32390 2011 5 1 1,2 2,0 0,3     

32390 2011 5 2 2,0 3,1 1,3     

32390 2011 5 3 1,2 1,9 0,3     

32390 2011 5 4 1,3 2,9 0,1     

32390 2011 5 5 3,2 7,8 1,5     

32390 2011 5 6 1,9 5,3 0,8     

32390 2011 5 7 3,0 7,0 0,2     

32390 2011 5 8 2,3 2,8 1,7     
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32390 2011 5 9 3,7 7,5 1,7     

32390 2011 5 10 2,2 4,0 0,1     

32390 2011 5 11 0,6 2,7 -0,6     

32390 2011 5 12 1,1 3,7 -1,0     

32390 2011 5 13 2,1 4,3 0,2     

32390 2011 5 14 2,4 4,7 1,2     

32390 2011 5 15 3,7 6,2 0,9     

32390 2011 5 16 -0,3 0,9 -2,0     

32390 2011 5 17 1,8 6,1 -2,2     

32390 2011 5 18 2,1 3,1 1,1     

32390 2011 5 19 0,5 1,3 -1,4     

32390 2011 5 20 -2,2 -0,9 -3,3     

32390 2011 5 21 -1,9 -0,3 -3,6     

32390 2011 5 22 -1,0 0,5 -2,4     

32390 2011 5 23 -1,8 -1,1 -2,4     

32390 2011 5 24 0,6 3,3 -2,2     

32390 2011 5 25 1,8 4,5 -0,7     

32390 2011 5 26 2,3 4,8 -0,6     

32390 2011 5 27 3,5 5,7 2,1     

32390 2011 5 28 3,2 6,6 1,6     

32390 2011 5 29 1,3 2,4 -0,5     

32390 2011 5 30 0,2 1,8 -0,8     

32390 2011 5 31 1,7 3,3 -0,8     

32390 2011 6 1 2,2 3,5 1,1     

32390 2011 6 2 4,0 6,6 1,4     

32390 2011 6 3 3,1 5,3 0,6     

32390 2011 6 4 5,0 7,6 2,5     

32390 2011 6 5 3,3 6,8 0,7     

32390 2011 6 6 2,7 4,8 0,5     

32390 2011 6 7 3,1 5,5 0,4     

32390 2011 6 8 2,0 3,9 -1,0     

32390 2011 6 9 0,8 2,3 -0,5     

32390 2011 6 10 1,8 3,4 -0,1     

32390 2011 6 11 2,7 3,7 1,5     

32390 2011 6 12 2,1 2,8 1,4     

32390 2011 6 13 3,2 4,0 2,1     

32390 2011 6 14 2,1 2,8 0,9     

32390 2011 6 15 1,0 2,4 -0,2     

32390 2011 6 16 2,3 3,4 1,3     

32390 2011 6 17 2,9 3,3 2,6     

32390 2011 6 18 3,4 4,7 2,4     

32390 2011 6 19 2,2 3,6 1,0     

32390 2011 6 20 1,4 2,4 0,8     

32390 2011 6 21 2,3 5,0 0,8     

32390 2011 6 22 1,6 3,5 0,3     

32390 2011 6 23 3,2 6,8 1,7     
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32390 2011 6 24 4,6 6,7 2,7     

32390 2011 6 25 3,0 4,4 1,8     

32390 2011 6 26 3,4 5,2 2,5     

32390 2011 6 27 3,5 4,0 2,8     

32390 2011 6 28 3,2 3,7 2,6     

32390 2011 6 29 3,1 4,4 2,1     

32390 2011 6 30 5,2 8,5 1,7     

32390 2011 7 1 6,0 7,9 3,5     

32390 2011 7 2 6,3 9,7 4,5     

32390 2011 7 3 8,6 12,8 4,5     

32390 2011 7 4 8,7 10,7 6,5     

32390 2011 7 5 6,1 8,8 4,6     

32390 2011 7 6 4,2 5,2 3,5     

32390 2011 7 7 3,9 5,5 2,8     

32390 2011 7 8 4,1 6,2 2,7     

32390 2011 7 9 3,9 5,5 2,5     

32390 2011 7 10 8,6 12,3 3,3     

32390 2011 7 11 10,0 12,3 6,8     

32390 2011 7 12 9,1 12,5 6,3     

32390 2011 7 13 10,8 13,6 8,1     

32390 2011 7 14 8,5 10,7 5,6     

32390 2011 7 15 5,6 6,8 4,6     

32390 2011 7 16 4,6 6,1 2,7     

32390 2011 7 17 4,6 6,6 2,8     

32390 2011 7 18 6,8 8,3 4,0     

32390 2011 7 19 4,8 6,9 3,2     

32390 2011 7 20 7,4 11,1 4,0     

32390 2011 7 21 10,0 13,6 7,1     

32390 2011 7 22 10,2 14,3 8,0     

32390 2011 7 23 12,1 15,6 9,6     

32390 2011 7 24 9,8 10,4 8,5     

32390 2011 7 25 9,6 11,4 7,1     

32390 2011 7 26 9,0 12,2 6,8     

32390 2011 7 27 11,3 14,4 9,0     

32390 2011 7 28 9,7 12,2 7,4     

32390 2011 7 29 9,8 11,5 7,5     

32390 2011 7 30 9,5 12,3 7,7     

32390 2011 7 31 8,4 10,5 6,6     

32390 2011 8 1 8,2 10,9 6,3     

32390 2011 8 2 7,4 8,3 6,9     

32390 2011 8 3 7,2 8,6 6,5     

32390 2011 8 4 6,6 8,3 5,8     

32390 2011 8 5 7,1 8,0 5,8     

32390 2011 8 6 6,5 7,1 5,9     

32390 2011 8 7 4,7 6,0 3,6     

32390 2011 8 8 3,8 5,6 2,5     
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32390 2011 8 9 5,1 9,1 1,7     

32390 2011 8 10 8,1 12,1 4,4     

32390 2011 8 11 10,5 14,6 5,6     

32390 2011 8 12 6,2 8,1 5,1     

32390 2011 8 13 5,6 6,5 4,8     

32390 2011 8 14 4,0 5,8 3,4     

32390 2011 8 15 4,5 6,6 3,2     

32390 2011 8 16 3,3 4,4 2,5     

32390 2011 8 17 5,6 10,2 3,4     

32390 2011 8 18 4,1 5,8 2,6     

32390 2011 8 19 5,0 6,2 3,8     

32390 2011 8 20 5,7 7,7 4,8     

32390 2011 8 21 5,0 7,6 3,8     

32390 2011 8 22 6,6 7,9 5,5     

32390 2011 8 23 7,5 9,8 6,3     

32390 2011 8 24 5,6 6,8 4,0     

32390 2011 8 25 4,3 5,2 3,6     

32390 2011 8 26 5,0 6,9 3,8     

32390 2011 8 27 5,6 9,2 3,7     

32390 2011 8 28 8,0 10,0 5,6     

32390 2011 8 29 9,1 10,6 6,9     

32390 2011 8 30 10,3 13,2 7,1     

32390 2011 8 31 10,4 12,5 8,7     

32390 2011 9 1 8,9 11,8 5,8     

32390 2011 9 2 6,5 8,0 5,1     

32390 2011 9 3 5,5 6,6 4,0     

32390 2011 9 4 4,1 5,0 3,2     

32390 2011 9 5 5,4 7,1 4,1     

32390 2011 9 6 5,3 6,1 4,1     

32390 2011 9 7 4,6 5,8 -0,2     

32390 2011 9 8 3,1 4,4 1,1     

32390 2011 9 9 2,3 4,2 0,2     

32390 2011 9 10 4,2 5,2 1,2     

32390 2011 9 11 3,6 4,1 1,6     

32390 2011 9 12 3,1 4,1 1,1     

32390 2011 9 13 1,4 2,3 0,7     

32390 2011 9 14 5,0 10,3 0,3     

32390 2011 9 15 7,4 9,6 4,0     

32390 2011 9 16 8,9 13,0 7,6     

32390 2011 9 17 10,5 14,4 7,7     

32390 2011 9 18 8,3 9,5 5,8     

32390 2011 9 19 7,0 9,6 6,1     

32390 2011 9 20 5,9 9,3 3,2     

32390 2011 9 21 3,8 5,3 2,2     

32390 2011 9 22 3,1 3,8 2,4     

32390 2011 9 23 3,3 5,3 1,9     
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32390 2011 9 24 4,8 5,5 3,9     

32390 2011 9 25 4,9 6,1 4,2     

32390 2011 9 26 3,3 4,3 2,2     

32390 2011 9 27 3,7 5,4 2,9     

32390 2011 9 28 4,3 5,5 3,4     

32390 2011 9 29 2,5 4,9 1,1     

32390 2011 9 30 5,8 7,7 5,0     

32390 2011 10 1 5,4 6,7 3,3     

32390 2011 10 2 6,1 8,1 4,6     

32390 2011 10 3 2,3 5,7 0,1     

32390 2011 10 4 -0,5 0,3 -0,8     

32390 2011 10 5 0,8 2,2 -0,6     

32390 2011 10 6 0,1 1,2 -1,0     

32390 2011 10 7 -1,0 0,9 -1,7     

32390 2011 10 8 2,6 6,4 -1,3     

32390 2011 10 9 -0,2 3,4 -2,3     

32390 2011 10 10 -1,7 -0,8 -2,8     

32390 2011 10 11 -0,4 0,4 -1,7     

32390 2011 10 12 2,3 7,3 -1,5     

32390 2011 10 13 6,9 9,4 2,5     

32390 2011 10 14 2,2 3,9 0,2     

32390 2011 10 15 1,2 2,6 -0,1     

32390 2011 10 16 1,1 2,5 -0,1     

32390 2011 10 17 -0,3 0,8 -2,1     

32390 2011 10 18 -3,1 -0,4 -5,6     

32390 2011 10 19 0,4 1,5 -1,0     

32390 2011 10 20 2,2 3,7 0,0     

32390 2011 10 21 1,7 2,7 0,9     

32390 2011 10 22 1,4 3,0 -0,1     

32390 2011 10 23 0,0 2,5 -1,8     

32390 2011 10 24 -1,7 -0,9 -2,4     

32390 2011 10 25 0,5 1,8 -1,1     

32390 2011 10 26 2,6 5,2 0,7     

32390 2011 10 27 1,7 3,1 0,9     

32390 2011 10 28 1,6 2,4 0,4     

32390 2011 10 29 2,1 2,7 1,5     

32390 2011 10 30 0,8 1,5 -0,1     

32390 2011 10 31 -0,4 -0,1 -1,3     

32390 2011 11 1 -2,6 -1,2 -4,1     

32390 2011 11 2 -2,0 -0,4 -3,7     

32390 2011 11 3 1,4 2,5 -0,4     

32390 2011 11 4 2,7 4,2 1,7     

32390 2011 11 5 1,3 3,3 -0,6     

32390 2011 11 6 0,8 1,8 -0,3     

32390 2011 11 7 2,8 9,7 -0,6     

32390 2011 11 8 6,3 9,8 4,2     
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32390 2011 11 9 3,5 5,3 2,4     

32390 2011 11 10 5,0 8,0 1,5     

32390 2011 11 11 1,8 2,8 0,6     

32390 2011 11 12 3,3 5,0 2,3     

32390 2011 11 13 1,9 4,6 0,6     

32390 2011 11 14 6,1 9,6 2,4     

32390 2011 11 15 7,7 9,3 6,2     

32390 2011 11 16 5,3 6,3 3,3     

32390 2011 11 17 3,0 3,7 2,3     

32390 2011 11 18 2,8 3,3 2,3     

32390 2011 11 19 2,2 3,2 0,4     

32390 2011 11 20 2,1 4,9 -0,2     

32390 2011 11 21 0,1 1,4 -0,8     

32390 2011 11 22 -0,2 1,1 -1,8     

32390 2011 11 23 -0,4 1,2 -2,5     

32390 2011 11 24 -2,1 -1,0 -3,4     

32390 2011 11 25 -2,4 -1,1 -4,0     

32390 2011 11 26 -3,5 -2,3 -5,3     

32390 2011 11 27 -3,9 -2,6 -5,2     

32390 2011 11 28 -2,4 -1,1 -5,0     

32390 2011 11 29 -6,2 -4,5 -8,2     

32390 2011 11 30 -8,1 -7,1 -9,1     

32390 2011 12 1 -6,7 -4,7 -8,7     

32390 2011 12 2 -5,2 -3,5 -6,9     

32390 2011 12 3 -4,2 -2,8 -6,0     

32390 2011 12 4 -6,0 -4,7 -7,5     

32390 2011 12 5 -7,8 -6,9 -8,8     

32390 2011 12 6 -6,7 -5,2 -8,8     

32390 2011 12 7 -6,5 -5,0 -9,4     

32390 2011 12 8 -5,8 -5,1 -7,5     

32390 2011 12 9 -9,2 -5,9 -12,3     

32390 2011 12 10 -5,0 -1,3 -7,3     

32390 2011 12 11 0,6 1,9 -1,7     

32390 2011 12 12 -0,8 0,4 -1,9     

32390 2011 12 13 -1,3 0,0 -3,6     

32390 2011 12 14 -1,8 -0,5 -3,6     

32390 2011 12 15 -3,8 -2,8 -4,7     

32390 2011 12 16 -4,5 -2,9 -6,3     

32390 2011 12 17 -4,8 -4,0 -6,3     

32390 2011 12 18 -3,0 1,1 -6,2     

32390 2011 12 19 -3,4 0,0 -5,8     

32390 2011 12 20 -4,5 -3,0 -5,8     

32390 2011 12 21 -2,9 0,1 -5,5     

32390 2011 12 22 -3,1 0,1 -5,5     

32390 2011 12 23 -4,8 -3,4 -6,9     

32390 2011 12 24 -3,6 -0,6 -8,1     
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32390 2011 12 25 -5,8 -4,5 -7,8     

32390 2011 12 26 -7,3 -5,8 -8,4     

32390 2011 12 27 -4,5 -1,7 -7,5     

32390 2011 12 28 -4,0 -2,5 -6,2     

32390 2011 12 29 -4,1 -2,6 -6,5     

32390 2011 12 30 -3,0 -1,4 -5,3     

32390 2011 12 31 -0,6 1,2 -2,0     

                  
 

 

 

 

 


	Forsíða
	Þakkir
	bókasafnssíða-fremst_í_lokav
	Lokaverkefni BS.c (loka)

