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Ágrip 

Þetta verkefni fjallar um hugmyndahönnun íbúðarhúsa á jarðskjálftasvæðum. Hugmynda-

hönnun er einkum beitt á frumhönnunarstigi þegar útlit og skipulag bygginga er mótað, áður 

en eiginlegir útreikningar og töluleg líkanagerð hefst. Skýrt er í stuttu máli hvað er átt við 

með hugtakinu hugmyndahönnun. Grundvallarreglur eru lagðar varðandi fyrirkomulag og 

uppbyggingu burðarkerfa í byggingum og tekin dæmi um hvaða lausnir eru heppilegar og 

líklegar til árangurs og hvers konar útfærslur ber að forðast. Notaðar eru einfaldar teikningar 

og myndir til skýringa ásamt markvissum texta. Lýst er eðli og áhrifum jarðskjálfta á Íslandi, 

og haft að leiðarljósi það sem talið er hafa hagnýtt gildi fyrir íslenskar aðstæður og íslenska 

byggingarhefð. Fjallað er um undirstöður bygginga og útskýrt hvað skuli hafa í huga við 

hönnun þeirra. All ítarlega er gert grein fyrir því burðarvirki sem reist er á undirstöðunum, og 

þýðing hugtakanna samhverf, samfelld og ónæm hönnun skýrð. Enn fremur, þá er tekin fyrir 

hönnun eininga sem ekki teljast hluti af burðarkerfi húsa ásamt því að vikið er að hönnun 

lagna í húsum, sem og innréttingum og búnaði. 

Að lokum er leitast við að svara spurningunum: Hvaða undirstöður eru hentugastar fyrir 

byggingar á jarðskjálftasvæðum? Hvort á að byggja háhýsi eða lágreist hús á 

jarðskjálftasvæðum Íslands? Hvenær er jarðskjálftaáraun ráðandi í hönnun íslenskra 

bygginga? 

Abstract 

This project deals with conceptual design of residential buildings in earthquake prone 

regions. Conceptual design focuses on the preliminary design stage when the outlook and 

structural purpose is determined, before the actual calculations and computational models are 

made. What is meant by conceptual design is briefly explained. Basic principles for the 

layout and geometry of structural systems in buildings are described and examples used to 

explain what solutions are suitable and likely to be earthquake resistant as well as which 

designs should be avoided. Simple drawings and pictures are used to clarify these principles 

along with a concise text. The nature and impact of Icelandic earthquakes is explained with 

the practical Icelandic building traditions in mind. Building foundations are discussed and 

guidelines for their design mentioned. Detailed discussion is given of the structural system 

that is raised upon the foundation and the concepts symmetry, continuity and robustness are 

given meaning. Furthermore, the design of non-structural components in buildings is 

explained as well as layout of piping in houses, building contents and equipment.  

Finally an endeavour is made to answer the questions: What kind of a foundation is best for 

buildings in earthquake prone regions? Should we build multiple storey buildings or single 

storey buildings in Iceland´s earthquake zones? When is the earthquake load dominant in the 

design of Icelandic buildings? 





Formáli 

Ragnar Sigbjörnsson prófessor á hugmyndina að þessu verkefni. Hér er fjallað um þá 

hugmynda-fræði sem liggur að baki hönnun íbúðarhúsa á jarskjálftasvæðum og myndir 

notaðar til útskýr-inga. Mikið af erlendum heimildum fjalla um múrsteinsbyggingar. Þar sem 

slíkt byggingarform er ekki algengt á Íslandi þá er umfjöllun um það í lágmarki, en áherslan 

lögð á húsagerðir sem telja má hefðbundnar á Íslandi. Reynt er að hafa útskýringar einfaldar 

og stutt orðaðar. Við framsetningu efnissins er stuðst við myndir sem fyrst og fremst eru 

fenginar úr erlendum heimildum. Valin hefur verið sá kostur að hafa myndirnar óbreyttar að 

mestu. Af því leiðir að texti á myndunum er látinn halda sér, og er því jafnan á Ensku í stað 

Íslensku. Vakin er athygli á því að fremst í ritgerðinni er Íslensk-Enskur orðalisti.  

 





 

i 

Efnisyfirlit 

Ágrip ........................................................................................................................................ iii 

Abstract .................................................................................................................................... iii 

Myndaskrá................................................................................................................................ iii 

Töfluskrá ................................................................................................................................ viii 

Þakkarorð .................................................................................................................................. xi 

1 Inngangur ............................................................................................................................ 1 

2 Tilgangur og markmið ritsins ............................................................................................. 3 

3 Hvað er hugmyndahönnun? ................................................................................................ 5 

4 Hvað gerist í jarðskjálftum? ............................................................................................... 7 

5 Grundvallarreglur í hönnun bygginga á jarðskjálftasvæðum ........................................... 15 

5.1 Samhverft burðarvirki ............................................................................................... 15 

5.1.1 Skerveggir .......................................................................................................... 16 

5.1.2 Stöllun ................................................................................................................ 18 

5.2 Samfellt burðarkerfi .................................................................................................. 19 

5.3 Ónæmt burðarkerfi .................................................................................................... 20 

5.4 Einfalt burðarkerfi ..................................................................................................... 22 

6 Hvað ber að forðast? ......................................................................................................... 25 

6.1 Mjúkar hæðir (Soft storeys) ....................................................................................... 25 

6.2 Stuttar súlur (short column effect) ............................................................................. 26 

6.3 Forðast að blanda saman steyptum járnbentum ramma og hlöðnum veggjum ......... 28 

6.4 Forðast að spelka ramma með ójárnuðum veggjum ................................................. 29 

6.5 Aðskilja ber byggingar .............................................................................................. 30 

6.6 Engin op í jarðskjálftaveggi ...................................................................................... 30 

6.7 Passa króka á lykkjum ............................................................................................... 31 

7 Undirstöður bygginga ....................................................................................................... 33 

7.1 Vernda sökkul með elastískri hönnun ....................................................................... 34 

7.1.1 Járnbending í sökklum ....................................................................................... 35 



ii 

7.2 Athuga hvort jarðvegurinn sé stöðugur ..................................................................... 35 

7.2.1 Sprungusvæði ..................................................................................................... 36 

7.2.2 Kjallarar ............................................................................................................. 37 

8 Burðarkerfi bygginga ........................................................................................................ 39 

8.1 Sterkar súlur veikir bitar (strong-column weak-beam design) .................................. 39 

8.2 Svörunarróf................................................................................................................ 40 

8.3 Mýkja í stað þess að stífa .......................................................................................... 41 

8.4 Lárétt bönd (horizontal bands) .................................................................................. 42 

8.5 Stigar ......................................................................................................................... 44 

8.6 Forsteyptar einingar................................................................................................... 45 

8.7 Brúun á milli bygginga .............................................................................................. 46 

8.8 Sér reglur fyrir steyptar byggingar ............................................................................ 47 

8.8.1 Kröfur um byggingarefni ................................................................................... 47 

8.8.2 Leyfilegar víddir á bitum ................................................................................... 48 

9 Einingar sem ekki eru hluti af burðarkerfi ........................................................................ 49 

9.1 Samsetning á mjúku burðarvirki með stífum einingum ............................................ 50 

9.2 Aðskilnaður milliveggja frá burðarvirki ................................................................... 51 

9.3 Ljós og annar upphengdur búnaður ........................................................................... 52 

9.4 Klæðning ................................................................................................................... 54 

9.5 Gluggar ...................................................................................................................... 54 

10 Lagnakerfi í húsum ....................................................................................................... 57 

11 Innréttingar og búnaður íbúðarhúsa .............................................................................. 59 

12 Lokaorð ......................................................................................................................... 61 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 63 

Viðauki A ................................................................................................................................. 67 

 

  



 

iii 

Myndaskrá 

Mynd 4-1: Á myndinni er sýnt hvernig bygging sveiflast vegna samspils jarðskjálfta og 

tregðu. Mynd 2.14 í (Charleson, 2008, bls. 26). .......................................................... 8 

Mynd 4-2: Á myndinni er sýnd mæld hröðun í jarðskjálfta sem fall af tíma. Eining hröðunar 

er g, en g táknar staðalgildi þyngdarhröðunar jarðar. Upptakatími jarðskjálftans er 

29. Maí 2008, kl. 15:46. Upptakastaður er í Ölfusi, stærð jarðskjálftans 6,3 MW. 

Mælingarnar eru gerðar í kjallara Ráðhúss Árborgar um það bil 7 km frá upptökum. 

Mynd úr (Sigbjörnsson, Snæbjörnsson, Higgins, Halldórsson, & Ólafsson, 2008, bls. 

121). ............................................................................................................................. 9 

Mynd 4-3: Svörun byggingar í jarðskjálftanum sem sýndur er á Mynd 4-2. Mælingarnar eru 

gerðar á 3. hæð í Ráðhúsi Árborgar um það bil 7 km frá upptökum. Mynd úr 

(Sigbjörnsson, Snæbjörnsson, Higgins, Halldórsson, & Ólafsson, 2008, bls. 121). . 10 

Mynd 4-4: Færsla yfirborðs jarðar í sama jarðskjálfta og á Mynd 4-2. Á myndinni er sýnd 

meðalfærsla (cm) sem fall af tíma. Svarta línan sýnir meðaltal af 11 ICEARRAY 

mælingastöðvum, efri myndin sýnir færslu í Austur-Vestur átt og neðri myndin sýnir 

færslu í Norður-Suður átt (Halldórsson, Sigbjörnsson, Chanerley, & Alexander, 

2010). Sjá má að um varanlega færslu er að ræða til norðurs og vesturs. ICEARRAY 

mælanetið er staðsett í Hveragerði. Upptakafjarlægð er einungis um 3 til 4 km. ..... 11 

Mynd 5-1: Horft á byggingu ofan frá. Kraftar af völdum jarðskjálfta verka í massamiðju (M), 

stífnimiðju (W) og byggingin snýst um skermiðju (S). Þykku línurnar eru járnbentir 

veggir sem ganga upp lóðrétt alla bygginguna, þeir gefa mestu stífnina. Súlur eru 

ekki sýndar þar sem þær gefa litla stífni í lárétta stefnu. Mynd bls. 21 í (Bachmann, 

2003). ......................................................................................................................... 16 

Mynd 5-2: Sama sjónarhorn og á mynd 5-1. Hér er sýnd massamiðja (3), stífnimiðja (2) og 

hvernig byggingin snýst af völdum jarðskjálftaáraunar. Mynd 3.1 kafli 3 í (IAEE, 

1986, bls. 3). .............................................................................................................. 16 

Mynd 5-3: Dæmi um ákjósanlega staðsetningu skerveggja til að lágmarka láréttar færslur og 

draga úr vinduáhrifum. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 26). ..................................... 17 

Mynd 5-4: Skerveggir tengdir saman með bitum sem eru sérstaklega járnbentir fyrir 

skerálagi. Mynd nr. 10 í (Kilar, 2003, bls. 8). ........................................................... 17 

Mynd 5-5: Fagraþing 5, Kópavogi. Á myndinni má sjá hvernig tvær hæðir eru stífaðar öðru 

megin (vinstra megin) í báðar áttir; á neðri hæðinni er komið fyrir breiðri súlu 

(hægra megin) sem stífar í aðra áttina. Súlan gegnir tvennu hlutverki, mótstaða við 

lóðréttu álagi og sem skerveggur. Mjög erfitt er að sjá fyrir hvar skermiðjan liggur 

og miklar líkur eru á að efri hluti hússins snúist af völdum jarðskjálftaálags. Þá eru 

varkár vinnubrögð gagnvart járnabendingu mikilvæg. (Mynd: Jón Einarsson). ....... 18 

Mynd 5-6: Dæmi um óæskilega hönnun (vinstri) og ákjósanlega (hægri). Mynd nr. 5 í (Kilar, 

2003, bls. 5). .............................................................................................................. 18 



iv 

Mynd 5-7: Á myndinni er sýnt hvernig heppilegt er að staðsetja skerveggi í byggingu (sjá 

myndir til hægri) og hvernig ekki á að staðsetja þá (sjá myndir til vinstri) með tilliti 

til samfelldrar stífnimiðju. Mynd nr. 4 í (Kilar, 2003, bls. 5). ................................... 19 

Mynd 5-8: Á myndinni er sýnd óheppileg útfærsla súlna (vinstri) með tilliti til áhrifa stuttra 

súlna. Mynd nr. 4 í (Kilar, 2003, bls. 5). ................................................................... 19 

Mynd 5-9: Á myndinni er sýnd óæskileg ósamfelldni í stífni. Æskilegt er að ekki sé 

áþreifanlega minni stífni neðan til í byggingunni. Útfærslan vinstra megin í 

byggingunni er því jafnvel talin verri en sú hægra megin. Æskilegt er að 

burðarveggir í vinstri og hægri hlið sé áþekkir, sem ekki er tilfellið í þessari 

byggingu. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 25). .......................................................... 20 

Mynd 5-10: Á hægri myndinni er spenna/streita (E) sýnd sem fall af formbreytingu (Δ). 

Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 55). Þar getur að líta muninn milli mannvirkis sem 

brotnar í stökku (fragile) broti og þess sem gefur sig í seigu (ductile) broti. ............ 21 

Mynd 5-11: Myndin sýnir feril togspennu (σ [Mpa]) sem fall af hlutfallslegri lengingu. Re er 

hámarks elastísk togspenna, Rm er hámarks togspenna og Agt er heildar lenging við 

hámarks togspennu. Uppgefin gildi eru til viðmiðunar fyrir æskilega seiglu 

bendistáls. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 56). ......................................................... 21 

Mynd 5-12: Á myndinni eru sýndir tveir vinnuferlar undir endurteknu álagi með kraft (F 

[kN]) sem fall af formbreytingu [mm]. Sýndar eru plastískar breytingar á tveimur 

mismunandi 6 hæða stálbentum burðarveggjum, (WSH3) með seigu stáli og 

(WSH1) án þess. Hér sést hvað seiga stálið (WSH3) þolir meira álag mun lengur 

með því að taka á sig meiri lengingu en stökka stálið (WSH1). Flatarmálið undir 

ferlunum er mælikvarði á þá orku sem burðarvirkið getur tekið upp við álagið. Mynd 

í (Bachmann, 2003, bls. 56). ...................................................................................... 22 

Mynd 5-13: Bygging sem stóðst Súmatrajarðskjálftann 26. desember 2004, 9MW. Áhrifin á 

staðnum voru á bilinu VI – VII samkvæmt MSK skala og upptök jarðskjálftans í um 

það bil 900 km fjarlægð. Þetta er einnar hæðar viðarhús með léttu þaki í Port Blair 

sem stóð eftir óskemmt (EERI, 2005) og (Medvedev & Sponheuer, 1964). ............. 23 

Mynd 5-14: Myndin sýnir hvernig bygging ætti og ætti ekki að vera samsett með tilliti til 

jarðskjálfta. Punktalínurnar sýna hvernig mannvirkið gæti sveiflast við lárétt álag. 

Mynd nr. 3 í (Kilar, 2003, bls. 4). .............................................................................. 23 

Mynd 5-15: Fagraþing 5 Kópavogi (sama hús og á mynd 5-5). Flókið burðarkerfi samsett úr 

steypu, stáli og útkröguðum plötum (cantilever slabs). Mikill breytileiki í stífni er í 

burðarkerfinu og erfitt er að sjá fyrir hegðun í jarðskjálfta. (Kjartansson, 2012). .... 24 

Mynd 6-1: Á myndinni má sjá byggingu þar sem súlurnar á neðstu hæð mynda flotliði vegna 

jarðskjálftaáhrifa og hæðin verður mjúk. Afleiðingin er venjulega sú að neðsta hæðin 

fellur saman og byggingin eyðilegst. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 15). ................ 25 

Mynd 6-2: Á myndinni er sýnt hvernig burðarvirkið ætti ekki að vera útfært með tilliti til 

mjúkra hæða. Mynd nr. 9 í (Kilar, 2003, bls. 7). ....................................................... 26 



 

v 

Mynd 6-3: Myndin sýnir hvernig hægt er að koma fyrir dempun í byggingu með mjúka hæð. 

Nauðsynlegt er að breyta súlunum á þann hátt að þær þoli færsluna sem dempararnir 

þurfa til að virka. Mynd nr. 4 í (Parducci & Mezzi, 2005, bls. 4). ............................ 26 

Mynd 6-4: Myndin sýnir hvernig stuttar súlur taka á sig sömu færslu og langar súlur. Mynd 

nr. 2 í (IITK (Tip 22), 2002, bls. 1). .......................................................................... 27 

Mynd 6-5: Myndin sýnir hvernig óvart er hægt að kalla fram stuttar súlur með innfyllingu að 

hluta til. Mynd nr. 3 í (IITK (Tip 22), 2002, bls. 1). ................................................. 27 

Mynd 6-6: Á myndinni er sýnt hvernig hlaðinn veggur, „múrsteinsveggur“ (sem ekki er hluti 

af burðarvirki byggingarinnar) fyllir upp í bil milli súlna ásamt mjúku innfylliefni. 

Mynd tekin í VR2 byggingu Háskóla Íslands. (Mynd: Jón Einarsson) ..................... 28 

Mynd 6-7: Á myndinni má sjá hvernig steyptur járnbentur rammi er notaður ásamt 

múrsteinsvegg til að mynda burðarvirki. Þessa útfærslu ber að forðast. Mynd í 

(Bachmann, 2003, bls. 28). ........................................................................................ 29 

Mynd 6-8: Myndin sýnir hvernig rammi hefur verið spelkaður með ójárnuðum 

múrsteinsvegg, sem veldur skerbroti í súlum við jarðskjálfta. Mynd í (Bachmann, 

2003, bls. 29). ............................................................................................................ 30 

Mynd 6-9: Myndin sýnir tvær misháar byggingar upp við hvor aðra. Mynd í (Bachmann, 

2003, bls. 50). ............................................................................................................ 30 

Mynd 6-10: Á myndinni er sýnt hvernig ekki ætti að rjúfa jarðskjálftavegg með götum. Mynd 

í (Bachmann, 2003, bls. 60). ...................................................................................... 31 

Mynd 6-11: Á myndinni er sýnd járnbending í súlu og í vegg. Fjarlægð milli lykkja er táknað 

S og d er þvermál langjárns. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 58). ............................. 31 

Mynd 7-1: Á myndinni eru sýndar ýmsar útfærslur af undirstöðum notaðar í mismunandi 

tilgangi. Ekki er þó mælt með að undirstaðan í (e) sé notuð. Mynd nr. 7.8 í 

(Charleson, 2008, bls. 120). ....................................................................................... 34 

Mynd 7-2: Á myndinni er sýnt hvernig jarðskjálftaálag hefur áhrif á burðarvirkið og 

jarðveginn. Beygjuvægi og skerkraftar myndast í byggingunni sem þurfa að berast í 

sökkul og þaðan í jörðina. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 64).................................. 35 

Mynd 7-3: Á myndinni sést hvernig jarðvegur í kringum um byggingu getur tekið á sig 

tímabundið fljótandi ástand og gefið undan á þann hátt að mannvirkið skekkist eða 

leggst á hliðina. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 66). ................................................. 36 

Mynd 7-4: Á myndinni eru sýndar tvær aðferðir til að koma í veg fyrir ysjun jarðvegs 

(liquefaction), þ.e. með því að reka niður staura (til vinstri) eða með steypu 

innfyllingu (til hægri). Mynd nr. 7.4 í (Charleson, 2008, bls. 116). .......................... 36 

Mynd 7-5: Á myndinni er sýnt hvernig jarðvegur og vatn mynda þrýsting á kjallaravegg. 

Mynd nr. 7.11 í (Charleson, 2008, bls. 122). ............................................................. 37 



vi 

Mynd 8-1: Myndin sýnir vel hugmyndafræðina á bak við hönnun sem byggir á sterkum 

súlum - veikum bitum. Mynd nr. 4 í (IITK (Tip 9), 2002, bls. 2). ............................ 40 

Mynd 8-2: Á myndinni er sýnt hvernig svörunarrófsgerð 1 samkvæmt evrópustaðli fyrir 

jarðskjálfta getur litið út fyrir mannvirki með 5% sveifludeyfingu. Hér er hlutfall 

hröðunar (Se/ag) gefið sem fall af eiginsveiflutíma T (s). Grundunarflokkar (A, B, C, 

D og E) gefa mismunandi róf. Mynd nr. 3.2 í (EC8, 2004, bls. 39). ......................... 41 

Mynd 8-3: Á myndinni er sýnt hvernig lækkuð eigintíðni getur leitt til minni hröðunar en 

meiri færslu í mannvirki. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 68). .................................. 42 

Mynd 8-4: Á myndinni er sýnt hvernig lárétt bönd eiga að vera staðsett í múrsteina byggingu 

gagnvart jarðskjálfta. Mynd nr. 1 í (IITK (Tip 14), 2002, bls. 1). ............................. 43 

Mynd 8-5: Á myndinni getur að líta hvernig lárétt bönd geta verið samsett: efri myndin sýnir 

lárétt band gert úr timbri og neðri myndin sýnir steypt band með járnabyndingu. 

Mynd nr. 4 í (IITK (Tip 14), 2002, bls. 2). ................................................................ 44 

Mynd 8-6: Myndin sýnir hvernig stigi fastur við burðarvirkið getur tekið á sig þrýsting í 

jarðskjálfta. Mynd nr. 10.19 í (Charleson, 2008, bls. 168). ....................................... 45 

Mynd 8-7: Myndin sýnir hvernig stigi er aðskilinn frá byggingunni með sjálfstæðu stálvirki. 

Þetta er gert til að stiginn hafi ekki áhrif á stífni burðarvirkisins og geti sveiflast 

sjálfstætt. VR2 bygging Háskóla Íslands. (Mynd: Jón Einarsson) ............................ 45 

Mynd 8-8: Myndin sýnir hvernig forsteyptar einingar geta myndað óhagstæð skilyrði 

gagnvart jarðskjálftum með því að hreyfast sjálfstætt. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 

53). ............................................................................................................................. 46 

Mynd 8-9: Myndin sýnir tengingar fyrir forsteypt einingarhús. Þakið er einfalt stutt, þ.e. á 

legu vinstra megin og fest gagnvart færslu hægra megin. Mynd í (Bachmann, 2003, 

bls. 62). ...................................................................................................................... 46 

Mynd 8-10: Á myndinni sést hvernig tvær brúaðar byggingar geta hreyfst í jarðskjálfta. Mynd 

nr. 8.31 í (Charleson, 2008, bls. 140). ....................................................................... 47 

Mynd 8-11: Á myndinni er sýnd göngubúin milli Landsbankans og Arion banka við 

Hafnarstræti í Reykjavík. (Mynd: Jón Einarsson) ..................................................... 47 

Mynd 8-12: Á myndinni má sjá hvernig hjámiðja myndast ef þyngdarmiðja bitans situr ekki í 

sömu línu og súlan. BC er breidd súlu, BW er breidd bitans, HW er hæð bitans og e er 

hjámiðja milli bita og súlu. Breidd bitans skal vera að hámarki: BW = min(BC + HW, 

2BC). Mynd nr. 7 í (Kilar, 2003, bls. 7). .................................................................... 48 

Mynd 9-1: Myndin sýnir mismunandi hluta byggingar til útskýringa. Mynd í (FEMA, 1994, 

bls. 5). ........................................................................................................................ 49 

Mynd 9-2: Á myndinni er sýnd færsla (δ) milliveggs í jarðskjálfta og hæð (h). Mynd í 

(Bachmann, 2003, bls. 39). ........................................................................................ 50 



 

vii 

Mynd 9-3: Á myndinni er sýnt hvernig ójárnaður frístandandi veggur getur skemmst í 

jarðskjálfta. Mynd nr. 2.3 í (IAEE, 1986, bls. 7). ...................................................... 51 

Mynd 9-4: Á myndinni er sýndur múrveggur sem er aðskildur frá burðarvirkinu með mjúkum 

samskeytum. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 40). ..................................................... 52 

Mynd 9-5: Á myndinni er sýndur múrveggur milli tveggja súlna og hvernig innfylliefni er 

notað til þess að aðskilja byggingarefnin. VR2 bygging Háskóla Íslands. (Mynd: Jón 

Einarsson) .................................................................................................................. 52 

Mynd 9-6: Myndin sýnir hvernig hægt er að setja krossstífur í niðurhengt loft (suspended 

ceiling). Mynd nr. 11.23 í (Charleson, 2008, bls. 183). ............................................. 53 

Mynd 9-7: Á myndinni má sjá þrjár mismunandi aðferðir til þess að stífa niðurhengt loft 

gagnvart láréttum færslum.  Lóðréttu línurnar tákna víra. Mynd nr. 11.22 í 

(Charleson, 2008, bls. 183). ....................................................................................... 53 

Mynd 9-8: Á myndinni er sýnt hvernig klæðningareining er fest. Mynd í (Bachmann, 2003, 

bls. 70). Myndin til vinstri er af ófullnægjandi festingu; myndin til hægri er af 

tengingu sem er betri en sú til vinstri. ........................................................................ 54 

Mynd 9-9: Á myndinni er sýnt hvernig glerið hefur pláss til að hreyfast innan í 

gluggakarminum án þess að taka á sig formbreytingar. Mynd nr. 11.14 í (Charleson, 

2008, bls. 180). .......................................................................................................... 55 

Mynd 10-1: Á myndinni er sýnt hvernig hægt er að stífa vatnslagnir í allar áttir. Mynd nr. 

U21 í (FEMA, 1994, bls. 37). .................................................................................... 57 

Mynd 10-2: Myndin sýnir sveigjanlega tengingu á stífum rörum. Mynd nr. C18 í (FEMA, 

1994, bls. 62). ............................................................................................................ 58 

Mynd 11-1: Sýnir hvernig Amerískur hitakútur er festur niður. Mynd nr. 9 í (FEMA, 2005), 

bls 6. Þessi kútur er gaskynntur á meðan á Íslandi er notast við rafhitun. ................. 60 

 



viii 

Töfluskrá 

Tafla 1: Jarðskjálftamælingar frá Foldaskóla í Reykjavík, hér eru sýndir jarðskjálftar stærri en 

5 MW. Gögn í töflu frá (Ambraseys, Smit, Sigbjornsson, Suhadolc, & Margaris, 

2008). ......................................................................................................................... 12 

Tafla 2: Jarðskjálftamælingar frá kirkjunni í Hveragerði, hér eru sýndir skjálftar stærri en 5 

MW. Gögn í töflu frá (Ambraseys, Smit, Sigbjornsson, Suhadolc, & Margaris, 

2008). ......................................................................................................................... 12 

Tafla 3: Áhrif jarðskjálfta á upptakastað (epicentral intensity) og samsvarandi hámarksútslag 

hröðunar, hraða og færslu samkvæmt MSK 64 kvarða. Endurgerð tafla 1 í 

(Medvedev & Sponheuer, 1964, bls. 151). Hér er g staðalgildi þyngdarhröðunar 

jarðar (g = 9,81 m/s2). ............................................................................................... 12 

Tafla 4: Áhrif jarðskjálfta á upptakastað (epicentral intensity) og samsvarandi hámarksútslag 

hröðunar, hraða og færslu samkvæmt MMI (Modified Mercalli Intensity) kvarða. 

Endurgerð mynd 2.5 í (Wald, Worden, Quitoriano, & Pankow, 2006). Hér er g 

staðalgildi þyngdarhröðunar jarðar (g = 9,81 m/s2). ................................................. 13 

 



 

ix 

Orðalisti 

Íslenska Enska 

aflögun 
aflögunarhæfni 
beygjuvægi 
blindnagli 

burðareining 
dýnamik, hreyfingarfræði 
dýnamískur 
eyðileggingarmótstaða 
fjaðurkraftur 
fjaðurmiðja 
flot (stál nær elastísku hámarki) 
hjámiðja 
Íbúðarhús 
jafndreifður 

jarðskjálftaáhrif (áhrif) 
kambstál 
langjárn 
lykkjur 
malarpúði 
massamiðja 
misgengi 
móajarðvegur 
ómun 
ónæmi 

ósamhverfur 
rúmbylgja 
samhverfur 
samskeyti 
seigla 
seigluveggur 
skerkraftur 
skermiðja 
sökkull 
sprungusvæði 
staðlaður 

statískt 
stauraundirstaða 
stöllun 
styrkt gler 

deformation 
deformation capacity 
bending moment 
dowel 

structural element 
dynamics 
dynamic 
damageability 
elastic force 
centre of resistance 
yield (elastic limit reached) 
eccentricity 
residential house 
equally distributed 

earthquake intensity  
ribbed bars 
longitudinal reinforcement 
stirrups 
granular foundation 
center of mass 
fault zone 
silty soil 
resonance 
robustness 

asymmetric 
body wave 
symmetric 
joint 
ductility 
ductile wall system 
shear force 
shear centre 
base foundation 
fault zone 
standardized 

static 
pile foundation 
set backs 
tempered glass 



x 

súlurit 
tregða 
tregðukraftar 
undirstaða 
upphengd loft 
upphengijárn 
upptakastaður 
útkröguð plata 
virki 
yfirborðsbylgja 

ysjun 
 

histogram 
inertia 
inertia forces 
foundation 
suspended ceiling 
crossties 
epicentre 
cantilever slab 
structure 
surface wave 

liquefaction 
 

 

Þau orð sem tilgreind eru i orðalistanum eru einkennd í texta ritgerðarinnar með undirstrikun. 



 

xi 

Þakkarorð 

Fyrst og fremst vill ég þakka leiðbeinanda mínum Ragnari Sigbjörnssyni prófessor í 

jarðskjálftaverkfræði fyrir gríðarlega vel skilgreint verkefni og auðvelt samstarf. Einnig vil ég 

þakka Sigurði Erlingssyni prófessor fyrir samtal varðandi hönnun á sökklum og Eyþóri Rafn 

Þórhallsyni prófdómara. 

 





 

1 

1 Inngangur 

Byggingar reistar á jarðskjálftasvæðum þarf að hanna sérstaklega með tilliti til 

jarðskjálftaáhrifa. Á Íslandi gildir evrópski hönnunarstaðallinn Eurocode 8 ásamt íslenskum 

þjóðarviðauka (EC8, 2004) og (Staðlaráð Íslands, 2010). Ákvæði staðalsins eru ýmist 

bindandi eða til viðmiðunar fyrir hönnuði burðarvirkis og er þar að finna upplýsingar um 

hvernig skal haga hinum ýmsu þáttum í hönnunarferlinu. Hinsvegar í upphafi ferlisins þegar 

verið er að frumhanna hús er erfitt að sjá það fyrir hvort sú hönnun falli að ákvæðum 

staðalsins eða ekki. Þegar þangað er komið í ferlinu að reikna þarf burðarþol byggingarhluta 

eða heildar stöðugleika getur komið í ljós að einhverjir þættir falla illa að ákvæðum staðalsins 

og nauðsynlegt getur verið að breyta útfærslu hönnunar. Ákjósanlegast væri að skoða það 

fyrirfram hvort að ákveðin útfærsla gangi upp eða ekki, áður en ákvörðun er tekin. Þar kemur 

hugmyndahönnun til skjalanna. Hugmyndhönnun er hér notað um það verklag sem á ensku 

útleggst conceptual design. 

Hugmyndahönnun tekur saman þá þætti sem huga þarf að gagnvart burðarvirkinu þegar 

ákveða þarf útfærslu hönnunar án þess að grípa þurfi til útreikninga því til stuðnings. Þá má 

segja að með því að nýta sér hugmyndahönnun sé hægt að taka upplýstari ákvarðanir 

gagnvart burðarvirkinu í byrjun verks og þannig þarf síður að breyta útfærslu hönnunar 

meðan á hönnunarferlinu stendur, auk þess sem hagkvæmnin verður alla jafna meiri en ella 

hefði orðið. Í þessari ritgerð er fjallað um hugmyndahönnun og hvað í henni felst.  

 





 

3 

2 Tilgangur og markmið ritsins 

Í þessu verkefni eru tekin saman helstu atriði varðandi hugmyndahönnun bygginga á 

jarðskjálftasvæðum. Tilgangur verksins er að skoða burðarvirki íbúðarhúsa á Íslandi og 

erlendis og kanna hvernig þau hafa staðist jarðskjálfta. Ætlunin er að setja saman vísi að 

handbók sem sýnir á einfaldan hátt hvernig hönnun skal hagað þannig að byggingar standist 

áhrif jarðskjálfta. Enn fremur að útskýra hvaða mistök hafa verið gerð í hönnun burðarvirkja 

sem orðið hefur til þess að þau hafa brugðist í jarðskjálftum þegar á reyndi. Komast þarf að 

því hvenær jarðskjálftaálag er krítískt á þann hátt að taka þarf sérstaklega tillit til þess fram 

yfir annað álag. Sem sagt hér eru útreikningar settir í viðauka sem bera saman vindálag og 

jarðskjálftaálag til að sýna hvort er ráðandi. Einnig er sýnt fram á rétta staðsetningu á 

skerveggjum, stigum og lyftum í fjölhæða íbúðarhúsum. 
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3 Hvað er hugmyndahönnun? 

Hönnun íbúðarhúss er ákveðin í grófum dráttum á frumhönnunarstigi. Þá liggja fyrir 

upplýsingar um staðsetningu og ástand lóðar. Með því að taka saman öll atriði sem byggingin 

þarf að uppfylla er auðveldara fyrir hönnuði og kaupendur að sjá fyrir í upphafi hvernig 

mannvirkið komi til með að líta út. Á frumhönnunarstigi er setið á fundum til þess að ákveða 

skipulagningu verksins þar sem kröfur og skilyrði eru rædd. Þegar hús er hannað sem byggt 

verður á jarðskjálftasvæði  er mikilvægt að verkfræðingur með kunnáttu á sviði 

jarðskjálftaverkfræði sitji fundinn ásamt arkitekt og eiganda húss. Takmark 

hugmyndahönnunar er að verkfræðingurinn geti verið með svör á reiðum höndum við 

spurningum um hvaða útfærsla jarðskjálftahönnunar burðarvirkis komi til með að skila 

bestum árangri. Sé hugmyndahönnun beitt er auðvelt fyrir verkfræðinginn að fullyrða hvaða 

hönnun er viðeigandi í hverju tilviki án þess að gera nákvæma greiningu og útreikninga. Þá 

má segja að hugmyndahönnun sé sniðin að því að auðvelda upplýsingaflæði á 

frumhönnunarstigi. 

Með tölvustuddum aðferðum er auðveldlega hægt að reikna burðarþol í þeim einingum sem 

mynda burðarvirkið. Heildarmyndina er hins vegar erfiðara að sjá í tölvulíkani og krefst 

mikillar kunnáttu af hálfu geranda. Þetta getur verið tímafrekt, sérstaklega ef 

burðarþolsverkfræðingurinn þarf að þreifa sig áfram. Þá er gott að hafa kunnáttu á því hvaða 

aðferðir henta fyrir þá útfærslu burðarvirkis sem um ræðir. 

Við hugmyndahönnun eru teknir saman þeir þættir sem huga þarf að gagnvart burðarvirkinu 

þegar ákvörðun er tekin um útfærslu burðarvirkis með tilliti til jarðskjálftaálags, án þess að 

gripið sé til útreikninga því til stuðnings. 

Í þessari ritgerð er farið yfir grundvallarviðmiðanir í jarðskjálftahönnun húsbygginga. 

Viðmiðanir sem slíkar eru ekki aðeins hentugar gagnvart jarðskjálftum heldur einnig almennt 

þegar hugsaðar eru kraftaleiðir gagnvart allri áraun á byggingar, lárétt og lóðrétt. Teknir eru 

saman helstu þættir sem farið hafa úrskeiðis í hönnun á mannvirkjum gagnvart jarðskjálftum 

og rætt um leiðir til bóta. Settar eru fram áreiðanlegar útfærslur á hönnun sem vitað er 

fyrirfram að ganga upp. Einnig eru tekin dæmi um ófullnægjandi útfærslu burðarvirkis 

gagnvart láréttu álagi. Settar eru fram þumalfingursreglur hugmyndahönnunar um hvað skal 

hafa í huga þegar hönnunin á burðarvirkinu er útfærð.  

Á hugmyndahönnunarstigi er tekin ákvörðun varðandi eftirfarandi atriði (Fardis, 2009): 

 Byggingarefni eru valin (timbur, steinsteypa, stál o.s.frv.). 

 Gerð og útfærsla  burðarvirkis er ákveðin (skerveggir, rammar, stigahúsakjarnar 

o.s.frv.). 

 Farið er yfir í grófum dráttum hvernig verkið skal framkvæmt. 
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Hér þarf verkfræðingurinn að hafa í huga eftirfarandi hluti: 

 Útfærslu arkitekts. 

 Aðstæður á byggingastað með sérstöku tilliti til grundunaraðstæðna. 

 Fjárhagsáætlun. 

 Tímaramma. 

 Tiltækar auðlindir, þá talið byggingarefni, mannafli og tæki. 

 Kröfur húsbyggjanda. 

Í eftirfarandi köflum verður vikið nánar að þessum atriðum. 
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4 Hvað gerist í jarðskjálftum? 

Í umfjöllun hér á eftir er til skýringa stuðst við Suðurlandsskjálftann 29. maí 2008 í Ölfusi 

sem var af vægisstærðinni MW 6,3. Áhrif jarðskjálftans á upptakastað samkvæmt MSK 64 

kvarða er er metinn X stig og samkvæmt MMI skala IX stig (Tafla 3 og Tafla 4) (Ambraseys, 

Smit, Sigbjornsson, Suhadolc, & Margaris, 2008). 

Á jarðskjálftasvæðum safnast upp fjaðurorka sem verður til vegna hægra hreyfinga 

jarðflekanna. Þegar skel jarðkringlunnar síðan hrekkur til, þá myndast við það högg sem berst 

út frá upptakastað sem bylgjur. Frá upptökum jarðskjálftans berast bylgjur í allar áttir, bæði í 

gegnum jörðina og eftir yfirborðinu. Rúmbylgjur má flokka í tvennt P og S bylgjur. Þá er 

yfirborðsbylgjum skipt upp í svokallaðar „Love“ og „Rayleigh“ bylgjur. Nálægt upptökum er 

varandinn skammur en lengist þegar bylgjurnar breiðast út, sem má rekja til tvístrunar 

(dispersion). Þá má gera ráð fyrir að við upptökin sé varandinn um það bil sá tími sem það 

tekur bergið að brotna. Sem dæmi má nefna að ef lengd misgengis er 10 km og brothraðinn 

2,5 km/s er upptakavarandinn um 4 sek. Fyrir slíkan atburð má gera ráð fyrir að varandinn 

við upptök sé um 4 – 5 sek. Í 20 km fjarlægð frá upptökum er varandinn hins vegar mun 

lengri, og getur, sem dæmi, um það bil tvöfaldast (Ambraseys, Smit, Sigbjornsson, Suhadolc, 

& Margaris, 2008). 

Hversu lengi getur jarðskjálfti varað? Meðalsterkur jarðskjálfti gengur yfir á 10 – 20 

sekúndum (Bachmann, 2003). Hversu öflugur getur jarðskjálfti orðið? Hér á landi er talið að 

jarðskjálfti geti ekki orðið mikið öflugri en ~7 að stærð (mælt á yfirborðsbylgjukvarða eða 

jarðskjálftavægis-kvarða) þar sem jarðskorpan á Íslandi er ekki nógu sterk til að geta byggt 

upp meiri spennu (Tryggvi & Þorsteinn, 2000). Hversu mikil getur færslan á jarðskorpunni 

verið? Rétt er að benda á að færslan skiptist í fjaðurhluta og varanlega færslu. Ef litið er á 

Mynd 4-4 þá sést að varanleg færsla hefur orðið til norðurs og vesturs, um 15 cm í hvora 

áttina.  

Hvað gerist í byggingum? Ef jarðskjálfti hreyfir jörðina sem bygging er grunduð á þá neyðist 

byggingin til þess að fylgja með. Hinsvegar þá vinnur tregða mannvirkisins á þann hátt að 

hún streitist á móti hreyfingunni þannig að efri hluti byggingarinnar fylgir ekki strax á eftir 

og spenna myndast í burðarvirkinu vegna mismunafærslu (sjá til skýringar Mynd 4-1). 
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Mynd 4-1: Á myndinni er sýnt hvernig bygging sveiflast vegna samspils jarðskjálfta og tregðu. Mynd 2.14 í 
(Charleson, 2008, bls. 26). 

Eigintíðni bygginga tengist fjaðureiginleikum og þyngd þeirra sem ákvarðast af massa þeirra 

og stífni. Ef jarðskjálftabylgjurnar hafa svipaða tíðni og mannvirkið þá getur myndast ómun 

(samsveiflun) og  sveiflur mannvirkisins því magnast. Til þess að forðast þetta þá er hægt að 

hanna mannvirki á þann hátt að það hafi annað hvort hærri eða lægri tíðni en mögulegir 

jarðskjálftar á tilteknu svæði. Hægt er að beita ýmsum aðferðum til þess að breyta 

eigintíðninni, má þar nefna val á byggingarefni með það að markmiði að minnka eða auka 

stífni og massa (Victor & Federico M., 2011). Enn fremur má benda á notkun sérstaks 

sveifludeyfingarbúnaðar sem og notkun jarðskjálftaeinangrunar (Bachmann, 2003).  

Jarðskjálftahreyfingar eru fyrst og fremst skoðaðar út frá þremur þáttum hreyfingar, þ.e. 

hröðun, hraða og færslu. Hvað hönnun bygginga varðar er hröðun þó talin vega þyngst þar 

sem hröðun margfölduð með massa gefur kraft (samkvæmt öðru lögmáli Newtons). Sjá má 

hröðun mælda í jarðskjálfta á Mynd 4-2 og Mynd 4-3. Út frá mældri hröðun má beita 

tölulegum aðferðum til þess að reikna samsvarandi hraða og færslur. Áhrif jarðskjálfta á 

byggingu og útslag hröðunar (hraða og færslu) er háð mörgum þáttum, og eru þeir 

veigamestir sem hér eru taldir upp: 

 Fjarlægð frá upptökum. 

 Stefna jarðskjálftasprungu. 

 Upptakadýpi jarðskjálftans. 

 Stærð jarðskjálftans. 

 Varandi jarðskjálftans. 

 Gerð sprungusvæðis. 

 Gerð jarðlaga. 

 Grundun mannvirkis, þ.e.a.s. malarpúði, staurar o.s.frv. 
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Æskilegt er að hanna byggingu á þann hátt að hún geti staðið af sér frávik sem tengist óvissu 

hinna ýmsu þátta. Til þess er öryggisstuðlakerfi staðlasettsins (EC8, 2004). 

 

Mynd 4-2: Á myndinni er sýnd mæld hröðun í jarðskjálfta sem fall af tíma. Eining hröðunar er g, en g táknar 
staðalgildi þyngdarhröðunar jarðar. Upptakatími jarðskjálftans er 29. Maí 2008, kl. 15:46. Upptakastaður er í 
Ölfusi, stærð jarðskjálftans 6,3 MW. Mælingarnar eru gerðar í kjallara Ráðhúss Árborgar um það bil 7 km frá 
upptökum. Mynd úr (Sigbjörnsson, Snæbjörnsson, Higgins, Halldórsson, & Ólafsson, 2008, bls. 121). 
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Mynd 4-3: Svörun byggingar í jarðskjálftanum sem sýndur er á Mynd 4-2. Mælingarnar eru gerðar á 3. hæð í 
Ráðhúsi Árborgar um það bil 7 km frá upptökum. Mynd úr (Sigbjörnsson, Snæbjörnsson, Higgins, Halldórsson, 
& Ólafsson, 2008, bls. 121). 



 

11 

 

Mynd 4-4: Færsla yfirborðs jarðar í sama jarðskjálfta og á Mynd 4-2. Á myndinni er sýnd meðalfærsla (cm) sem 
fall af tíma. Svarta línan sýnir meðaltal af 11 ICEARRAY mælingastöðvum, efri myndin sýnir færslu í Austur-
Vestur átt og neðri myndin sýnir færslu í Norður-Suður átt (Halldórsson, Sigbjörnsson, Chanerley, & Alexander, 
2010). Sjá má að um varanlega færslu er að ræða til norðurs og vesturs. ICEARRAY mælanetið er staðsett í 
Hveragerði. Upptakafjarlægð er einungis um 3 til 4 km. 

Mæligildi af nýlegum jarðskjálftum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eru tekin af 

heimasíðunni isesd.hi.is og birt hér í töfluformi til að skýra tengslin milli áhrifaþátta í 

Íslenskum jarðskjálftum. Tafla 3 og Tafla 4 sýna kvarða sem reyna að flokka áhrif jarðskálfta 

eftir mögulegri hröðun, hraða og færslu. Áhrif (intensity) jarðskjálfta eru mismunandi eftir 

því hvaða kvarða er stuðst við, og er hér reynt að gefa hugmynd um áhrifastærð jarðskjálfta 

eftir veigamestu mæligildunum, sem þó gefa ekki tæmandi niðurstöður. 
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Tafla 1: Jarðskjálftamælingar frá Foldaskóla í Reykjavík, hér eru sýndir jarðskjálftar stærri en 5 MW. Gögn í töflu 
frá (Ambraseys, Smit, Sigbjornsson, Suhadolc, & Margaris, 2008). 

Dagsetning 
Uppruni 

skjálfta 
Stærð (MW) Varandi (s) 

Fjarlægð til 

misgengis 

(km) 

Hágildi 

yfirborðs 

hröðunar 

(m/s
2
) 

04/06/1998 Hengill 5,4 30 27 0,119 

13/11/1998 Ölfus 5,1 40 30 0,062 

17/06/2000 Suðurland 6,5 40 72 0,454 

21/06/2000 
Suðurland 

(eftirskjálfti) 
6,4 45 56 0,115 

29/05/2008 Ölfus 6,3 40 41 0,145 

 

Tafla 2: Jarðskjálftamælingar frá kirkjunni í Hveragerði, hér eru sýndir skjálftar stærri en 5 MW. Gögn í töflu frá 
(Ambraseys, Smit, Sigbjornsson, Suhadolc, & Margaris, 2008). 

Dagsetning 
Uppruni 

skjálfta 
Stærð (MW) Varandi (s) 

Fjarlægð til 

misgengis 

(km) 

Hágildi 

yfirborðs 

hröðunar 

(m/s
2
) 

04/06/1998 Hengill 5,4 10 6 1,702 

13/11/1998 Ölfus 5,1 10 9 0,671 

17/06/2000 Suðurland 6,5 30 41 1,07 

21/06/2000 
Suðurland 

(eftirskjálfti) 
6,4 15 24 1,247 

 

Tafla 3: Áhrif jarðskjálfta á upptakastað (epicentral intensity) og samsvarandi hámarksútslag hröðunar, hraða 
og færslu samkvæmt MSK 64 kvarða. Endurgerð tafla 1 í (Medvedev & Sponheuer, 1964, bls. 151). Hér er g 
staðalgildi þyngdarhröðunar jarðar (g = 9,81 m/s

2
). 

Jarðskjálftáhrif á 

upptakastað, Io
Hröðun, a (% g) Hraði, v (cm/s) Færsla, d (mm)

V 1.2 - 2.6 1.0 - 2.0 0.5 - 1.0

VI 2.6 - 5.1 2.1 - 4.0 1.1 - 2.0

VII 5.1 - 10 4.1 - 8.0 2.1 - 4.0

VIII 10 - 20 8.1 - 16.0 4.1 - 8.0

IX 20 - 41 16.1 - 32.0 8.1 - 16.0

X 41 - 82 32.1 - 64.0 16.1 - 32.0  
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Tafla 4: Áhrif jarðskjálfta á upptakastað (epicentral intensity) og samsvarandi hámarksútslag hröðunar, hraða 
og færslu samkvæmt MMI (Modified Mercalli Intensity) kvarða. Endurgerð mynd 2.5 í (Wald, Worden, 
Quitoriano, & Pankow, 2006). Hér er g staðalgildi þyngdarhröðunar jarðar (g = 9,81 m/s

2
). 

Jarðskjálftaáhrif á 

upptakastað, Io
Hröðun (% g) Hraði (cm/s)

I ˂0.17 ˂0.1

II - III 0.17 - 1.4 0.1 - 1.1

IV 1.4 - 3.9 1.1 - 3.4

V 3.9 - 9.2 3.4 - 8.1

VI 9.2 - 18 8.1 - 16

VII 18 - 34 16 - 31

VIII 34 - 65 31 - 60

IX 65 - 124 60 - 116

X ˂124 ˂116  
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5 Grundvallarreglur í hönnun bygginga 

á jarðskjálftasvæðum 

Huga þarf að mörgum atriðum þegar íbúðarhús eru hönnuð. Þá er mikilvægt að hafa tillögur 

um úrbætur á reiðum höndum þegar farið er yfir hönnunarhugmyndir í upphafi verks. 

Mikilvægt er að tekið sé tillit til jarðskjálfta snemma í hönnunarferlinu. Til þess má segja að 

fylgja þurfi  fjórum höfuð reglum sem fjallað verður um hér að neðan. 

Reglurnar fjalla um samhverfu (symmetry), samfelldni (continuity), ónæmi (robustness) og 

einfaldleika (simplicity), þ.e.a.s.: 

1. Burðarkerfið á að vera samhverft. 

2. Burðarkerfið á að vera samfellt.  

3. Hönnunin á að vera ónæm.  

4. Hönnunin skal vera einföld. 

5.1  Samhverft burðarvirki 

Ósamhverf þversnið er oft á tíðum orsök þess að íbúðarhús eyðileggjast í jarðskjálftum. Hver 

bygging hefur ákveðna massamiðju og má gera ráð fyrir að tregða byggingarinnar hafi 

átakspunkt þar, sjá Mynd 5-2. Einnig er til svokölluð fjaðurmiðja (stífnimiðja) krafta sem 

táknar átakspunkt fjaðurkrafta sem mynda mótvægi við tregðukraftana sem hreyfingin veldur. 

Þegar jarðskjálfti hreyfir við mannvirkinu þá fer massamiðjan af stað og tregðukraftarnir 

streitast á móti hreyfingunni. Þetta leiðir til þess að fjaðurkraftar myndast í byggingunni 

þannig að jafnvægi sé milli innri krafta. Ef fjaðurmiðjan er ekki í sama punkti og 

massamiðjan þegar mannvirkið sveiflast þá getur myndast beygjuvægi sem veldur því að 

undist getur upp á burðarvirkið og snýst þá byggingin um skermiðjuna, sjá Mynd 5-1. Mesta 

sveigjan í byggingunni myndast í útveggjum sem eru staðsettir hvað lengst frá fjaðurmiðjunni 

(Bachmann, 2003). 
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Mynd 5-1: Horft á byggingu ofan frá. Kraftar af völdum jarðskjálfta verka í massamiðju (M), stífnimiðju (W) og 
byggingin snýst um skermiðju (S). Þykku línurnar eru járnbentir veggir sem ganga upp lóðrétt alla bygginguna, 
þeir gefa mestu stífnina. Súlur eru ekki sýndar þar sem þær gefa litla stífni í lárétta stefnu. Mynd bls. 21 í 
(Bachmann, 2003). 

 

Mynd 5-2: Sama sjónarhorn og á mynd 5-1. Hér er sýnd massamiðja (3), stífnimiðja (2) og hvernig byggingin 
snýst af völdum jarðskjálftaáraunar. Mynd 3.1 kafli 3 í (IAEE, 1986, bls. 3). 

5.1.1  Skerveggir 

Sérstaklega þarf að athuga samhverfu burðarvirkis þegar hannaðir eru stigagangar eða 

lyftukjarnar í íbúðarhúsi. Til þess að koma til móts við slíka hönnun er best að staðsetja 

járnbenta steypta veggi (skerveggi) í útjaðri byggingarinnar, eftir því sem við verður komið, 
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og draga með því fjaðurmiðjuna nær massamiðjunni. Veggirnir þurfa ekki að þekja alla 

hliðina, aðeins teygja sig frá sökkli og upp alla hæð byggingarinnar. Þeir verða síðan að vera 

sérstaklega bentir fyrir láréttri áraun (skerálagi) og nægjanlega sveigjanlegir til þess að geta 

endurdreift kröftum ef stálið í þeim nær flotmörkum. Skerveggurinn þarf ekki að vera mjög 

breiður, sem dæmi 1 – 6 metrar eða 1/3 – 1/5 af hæð byggingarinnar, einnig skal notuð sama 

þykkt og fyrir seigluvegg í Eurocode 8 (Bachmann, 2003, bls. 26). Þykktina má ákvarða 

samkvæmt: 

         
    
     

  

Þar sem hS er hæð þeirrar hæðar þar sem veggurinn er, og bW0 er þykkt veggsins (EC8, 2004). 

 

Mynd 5-3: Dæmi um ákjósanlega staðsetningu skerveggja til að lágmarka láréttar færslur og draga úr 
vinduáhrifum. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 26). 

 

Mynd 5-4: Skerveggir tengdir saman með bitum sem eru sérstaklega járnbentir fyrir skerálagi. Mynd nr. 10 í 
(Kilar, 2003, bls. 8). 

Mynd 5-3 sýnir hvernig hægt er að staðsetja skerveggina í sitthvora höfuðáttina, til þess að 

draga mest úr láréttum færslum og vinduáhrifum er best að hafa jarðskjálftaveggina í útjaðri 

byggingarinnar, en það getur verið óvinsælt útlitslega séð. Hægt er að tengja saman tvo minni 

skerveggi með bitum sem eru þá sérstaklega járnbentir til að þola skerálagið sjá Mynd 5-4. 

Oft eru gerðar tilraunir til þess að láta nauðsynlega jarðskjálftahönnun bæta útlit 

mannvirkisins, sjá skervegg á neðri hæð til hægri Mynd 5-5. 
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Mynd 5-5: Fagraþing 5, Kópavogi. Á myndinni má sjá hvernig tvær hæðir eru stífaðar öðru megin (vinstra 
megin) í báðar áttir; á neðri hæðinni er komið fyrir breiðri súlu (hægra megin) sem stífar í aðra áttina. Súlan 
gegnir tvennu hlutverki, mótstaða við lóðréttu álagi og sem skerveggur. Mjög erfitt er að sjá fyrir hvar 
skermiðjan liggur og miklar líkur eru á að efri hluti hússins snúist af völdum jarðskjálftaálags. Þá eru varkár 
vinnubrögð gagnvart járnabendingu mikilvæg. (Mynd: Jón Einarsson). 

5.1.2  Stöllun  

Sum byggingarform krefjast þess að byggingin sé misjafnlega stór að flatarmáli eftir hæðum. 

Til þess að halda samhverfu burðarvirkisins þá þurfa eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt: 

Hver hæð má ekki vera með meira en 20% stöllun af flatarmáli hæðarinnar fyrir neðan. Þau 

skilyrði geta verið óuppfyllt ef samanlögð stöllun allra hæðanna er ekki meiri en 30% miðað 

við fyrstu hæðina. Þá má stöllun aðeins á einni hlið ekki vera meiri en 10% af flatarmáli 

hæðarinnar fyrir neðan, sjá Mynd 5-6 (Kilar, 2003). 

 

Mynd 5-6: Dæmi um óæskilega hönnun (vinstri) og ákjósanlega (hægri). Mynd nr. 5 í (Kilar, 2003, bls. 5). 
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5.2  Samfellt burðarkerfi 

Lóðrétt burðareining þarf að vera samfelld í gegn um allar hæðir mannvirkisins svo ekki 

myndist beygjuvægi og skerkraftar sem tengjast stökkbreytingum á þversniði, sjá Mynd 5-7. 

Nánast ómögulegt er að bæta fyrir það beygjuvægi sem getur myndast við færslu á stífni milli 

hæða, án mikils kostnaðar. Við slíka breytingu á stífni þá getur bæði beygjuvægi og 

skerkraftar færst til í burðarvirkinu og haft áhrif á súlur og plötur sem ekki eiga að bera þá 

krafta. Samfellt þversnið er mikilvægt til þess að halda einfaldleika burðarvirkisins og lækkar 

þannig hönnunarkostnað og efnisnotkun. Einnig er mikilvægt að súlur sem ganga niður í 

grunninn séu álíka langar til þess að koma í veg fyrir að aukin lárétt mótstaða í stuttum súlum 

valdi erfiðleikum (short column effect), sjá Mynd 5-8. 

 

Mynd 5-7: Á myndinni er sýnt hvernig heppilegt er að staðsetja skerveggi í byggingu (sjá myndir til hægri) og 
hvernig ekki á að staðsetja þá (sjá myndir til vinstri) með tilliti til samfelldrar stífnimiðju. Mynd nr. 4 í (Kilar, 
2003, bls. 5). 

 

Mynd 5-8: Á myndinni er sýnd óheppileg útfærsla súlna (vinstri) með tilliti til áhrifa stuttra súlna. Mynd nr. 4 í 
(Kilar, 2003, bls. 5). 

Breyting á þversniði burðarvirkisins með hæð byggingarinnar getur truflað flæði krafta og 

valdið því að veikir punktar myndast í burðarkerfi mannvirkisins, sjá Mynd 5-9. Einnig, eins 

og útfærslan er á Mynd 5-9, þá er stífnin breytileg yfir bygginguna í ákveðinni hæð, og getur 

það valdið því að stífari jarðskjálftaveggurinn veiti meiri mótstöðu. Þá er hætta á að 

ófyrirsjáanlegir kraftar myndist í burðarvirkin. Ef litið er á Mynd 5-5 sést hvernig stífnin milli 

hæða er óregluleg og því erfitt að sjá fyrir hver áhrif jarðskjálfta verða. 
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Mynd 5-9: Á myndinni er sýnd óæskileg ósamfelldni í stífni. Æskilegt er að ekki sé áþreifanlega minni stífni 
neðan til í byggingunni. Útfærslan vinstra megin í byggingunni er því jafnvel talin verri en sú hægra megin. 
Æskilegt er að burðarveggir í vinstri og hægri hlið sé áþekkir, sem ekki er tilfellið í þessari byggingu. Mynd í 
(Bachmann, 2003, bls. 25). 

5.3  Ónæmt burðarkerfi 

Nauðsynlegt er að fleiri en ein kraftaleið sé í boði til þess að tryggja stöðuleika 

byggingarinnar ef ske kynni að einhverjar af kraftaleiðunum bregðast. Tryggja þarf að 

burðarvirkið gefi sig ekki þó að galli komi upp í byggingarefninu. Þetta er hægt að gera að 

einhverju leiti með því að nota sveigjanlegt stál í bendinguna þannig að ef ein kraftaleið 

bregst þá nær burðarvirkið að endurdreifa kröftum yfir í aðrar einingar burðarvirkisins og 

þannig koma í veg fyrir algert hrun mannvirkisins. Ganga skal úr skugga um að réttir 

öryggisstuðlar séu notaðir þegar reiknað er álag samkvæmt stöðlum eins og Eurocode. Með 

því að nota jafndreifðar burðareiningar þá eykst ónæmni virkisins og leyfir þannig kröftum að 

dreifast á hagkvæman hátt í gegnum burðarvirkið.  

Ónæmni burðarvirkisins má skipta niður í tvo flokka: (i) seiglu burðarvirkis og (ii)  

eyðileggingarmótstöðu (damageability) þess. Seigla burðarvirkis snýst um að byggingin geti 

tekið á sig miklar formbreytingar án þess að hrynja, sjá Mynd 5-10. Eyðileggingarmótstaða 

burðarvirkis snýst um að byggingin geti tekið á sig miklar skemmdir í hluta mannvirkisins án 

þess að restin af burðarvirkinu gefi sig. Með þessu er verið að gera byggingunni kleift að taka 

á sig mun meiri skemmdir og fresta algeru hruni mannvirkisins eins lengi og hægt er. Á þann 

hátt er verið að kaupa sem mestan tíma til þess að geta brugðist við og að rýming geti farið 

fram.  

Mikilvægt er að bendistálið uppfylli ákvæði um seiglu. Til þess að steypt bent bygging nái 

meðal seiglu þarf stálið að uppfylla lágmarksskilyrði sýnd á Mynd 5-11. Í jarðskjálfta 

sveiflast mannvirkið til og verður fyrir endurteknu álagi (cyclic load); nauðsynlegt er að 

burðarvirkið þoli slíkar sveiflur sem best og er þessi eiginleiki skilgreindur sem seigla, sjá 

Mynd 5-12 (Bachmann, 2003). 
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Mynd 5-10: Á hægri myndinni er spenna/streita (E) sýnd sem fall af formbreytingu (Δ). Mynd í (Bachmann, 
2003, bls. 55). Þar getur að líta muninn milli mannvirkis sem brotnar í stökku (fragile) broti og þess sem gefur 
sig í seigu (ductile) broti. 

 

Mynd 5-11: Myndin sýnir feril togspennu (σ [Mpa]) sem fall af hlutfallslegri lengingu. Re er hámarks elastísk 
togspenna, Rm er hámarks togspenna og Agt er heildar lenging við hámarks togspennu. Uppgefin gildi eru til 
viðmiðunar fyrir æskilega seiglu bendistáls. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 56). 
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Mynd 5-12: Á myndinni eru sýndir tveir vinnuferlar undir endurteknu álagi með kraft (F [kN]) sem fall af 
formbreytingu [mm]. Sýndar eru plastískar breytingar á tveimur mismunandi 6 hæða stálbentum 
burðarveggjum, (WSH3) með seigu stáli og (WSH1) án þess. Hér sést hvað seiga stálið (WSH3) þolir meira álag 
mun lengur með því að taka á sig meiri lengingu en stökka stálið (WSH1). Flatarmálið undir ferlunum er 
mælikvarði á þá orku sem burðarvirkið getur tekið upp við álagið. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 56). 

5.4  Einfalt burðarkerfi 

Besta vörnin gegn jarðskjálftum er einfaldleiki. Ef massi mannvirkisins er lítill þá verða 

láréttu kraftarnir litlir í jarðskjálfta. Með því að hanna bygginguna létta þá er hægt að koma í 

veg fyrir að jarðskjálftaálag verði mikið og þannig þarf ekki að gera sérstakar ráðstafanir 

gagnvart jarðskjálftum fyrir burðarkerfið. Allar líkur eru á því að á Íslandi sé vindálag 

krítískara en jarðskjálftaálag í léttari byggingum. Þá er í raun búið að hanna fyrir 

jarðskjálftum ef hannað er fyrir vind. Ef litið er á útreikningana sem birtir eru í viðauka sést 

að fyrir stálgrindarhús með létt þak er lárétta vindálagið mun meira en mögulegt 

jarðskjálftaálag. Hinsvegar má ekki gleyma búnaði í húsinu sem getur farið af stað í 

jarðskjálfta og þarf að gera sérstaklega ráðstafanir fyrir því. 
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Mynd 5-13: Bygging sem stóðst Súmatrajarðskjálftann 26. desember 2004, 9MW. Áhrifin á staðnum voru á 
bilinu VI – VII samkvæmt MSK skala og upptök jarðskjálftans í um það bil 900 km fjarlægð. Þetta er einnar 
hæðar viðarhús með léttu þaki í Port Blair sem stóð eftir óskemmt (EERI, 2005) og (Medvedev & Sponheuer, 
1964). 

Mikilvægt er að skipta byggingunni upp ef snið hennar er óreglulegt svo að dreifing á stífni 

sé sem jöfnust. Ef horft er ofan á plan byggingarinnar þá skal op ekki vera meira en 25% af 

lengdinni í þá átt, sjá Mynd 5-14 lengst til hægri. Notast skal við veikt byggingarefni í liðina 

milli uppskiptu byggingarhlutanna þannig þeir gefa auðveldlega undan. Til að koma í veg 

fyrir að byggingarhlutarnir sláist saman þá skal aðskilja þá um 3 – 4 cm fyrir allt að þriggja 

hæða háa byggingu (IAEE, 1986). 

 

Mynd 5-14: Myndin sýnir hvernig bygging ætti og ætti ekki að vera samsett með tilliti til jarðskjálfta. 
Punktalínurnar sýna hvernig mannvirkið gæti sveiflast við lárétt álag. Mynd nr. 3 í (Kilar, 2003, bls. 4). 
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Mynd 5-15: Fagraþing 5 Kópavogi (sama hús og á mynd 5-5). Flókið burðarkerfi samsett úr steypu, stáli og 
útkröguðum plötum (cantilever slabs). Mikill breytileiki í stífni er í burðarkerfinu og erfitt er að sjá fyrir hegðun í 
jarðskjálfta. (Kjartansson, 2012). 
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6 Hvað ber að forðast? 

Reynslan af fyrri jarðskjálftum hefur sýnt að í mörgum íbúðarhúsum skortir grunnviðnám við 

láréttri sveifluhreyfingu. Í flestum tilfellum er hægt að útfæra jarðskjálftamótstöðu bygginga 

með því að fylgja einföldum og ódýrum hönnunarviðmiðum. Ótal margar hönnunarútfærslur 

hafa gengið í gegnum jarðskjálfta víðsvegar um heiminn og hafa staðist misvel. Sumar eru í 

grunninn gallaðar. Hugmyndahönnun kemur ekki í veg fyrir all flestar skemmdir sem koma 

til vegna stærri jarðskjálfta. Aftur á móti er reynt að koma í veg fyrir algert hrun mannvirkja, 

þannig að mannslíf bjargist, enn fremur að möguleiki sé á viðgerðum. Hér að neðan er farið 

yfir nokkur atriði sem ber að forðast og hafa þarf í huga á meðan á hönnun stendur. 

6.1  Mjúkar hæðir (Soft storeys) 

Margar byggingar út í heimi hafa eyðilagst vegna þess að veggjum hefur verið skipt út fyrir 

súlur til þess að skapa opnara rými (mjög vinsælt í skrifstofuhúsnæði). Þetta getur skapað 

svokallaða mjúka hæð ef stífnin í lárétta stefnu er töluvert minni á viðkomandi hæð en 

hæðinni fyrir ofan. Í jarðskjálfta þá myndast flotliðir á mjúku hæðinni við báða enda á 

súlunum. Þetta gerir það að verkum að orkueyðing innan byggingarinnar er lítil þar sem 

aðeins mjúka hæðin svignar, sjá Mynd 6-1. Súlur eiga erfitt með að taka á sig hliðarálag og 

mikla færslu, þá minnkar sveifluhreyfing lóðrétt burðarþol við flotliðina. Passa þarf einnig að 

mjúk hæð myndist ekki í efri hæðum byggingarinnar, þó er leyfilegt að hafa minni stífni á 

efstu hæð. 

 

Mynd 6-1: Á myndinni má sjá byggingu þar sem súlurnar á neðstu hæð mynda flotliði vegna jarðskjálftaáhrifa 
og hæðin verður mjúk. Afleiðingin er venjulega sú að neðsta hæðin fellur saman og byggingin eyðilegst. Mynd í 
(Bachmann, 2003, bls. 15). 



26 

 

Mynd 6-2: Á myndinni er sýnt hvernig burðarvirkið ætti ekki að vera útfært með tilliti til mjúkra hæða. Mynd 
nr. 9 í (Kilar, 2003, bls. 7). 

Ef öflugur jarðskjálfti ríður yfir mannvirki með mjúka hæð þá eru allar líkur á að 

burðarvirkið hljóti gríðarlegan skaða af eða gefi sig algerlega. Hinsvegar er hægt að koma í 

veg fyrir slíkt með því að setja dempun í mjúku hæðina, sjá Mynd 6-3. Með því að hafa 

dempun á jarðhæð þá berst minni sveifluorka á efri hæðirnar sem gerir það að verkum að efri 

hluti burðarvirkisins þarf ekki að taka tillit til eins stórra láréttra krafta. 

 

Mynd 6-3: Myndin sýnir hvernig hægt er að koma fyrir dempun í byggingu með mjúka hæð. Nauðsynlegt er að 
breyta súlunum á þann hátt að þær þoli færsluna sem dempararnir þurfa til að virka. Mynd nr. 4 í (Parducci & 
Mezzi, 2005, bls. 4). 

6.2  Stuttar súlur (short column effect) 

Skerbrot getur myndast í súlum sem eru hlutfallslega breiðar miðað við hæð og innspenntar í 

bita. Slæm hegðun í stuttum súlum má rekja til þess að í jarðskjálfta koma stuttar og langar 

súlur á sömu hæð til með að hafa sömu færslu í lárétta stefnu, sjá Mynd 6-4. Stuttu súlurnar 

hafa meiri stífni og sýna þannig meiri mótstöðu gegn færslu. Oft hafa löngu og stuttu súlurnar 

sömu skerbendinguna sem getur valdið því að bendingin í stuttu súlunum er ófullnægjandi og 

bendingin í löngu súlunum er vannýtt. Gott dæmi um stuttar súlur er bygging sem stendur í 

halla, þá er algengt að hún sé studd með stuttum súlum uppi og löngum súlum neðar í 

brekkunni (sjá t.d. mynd 5-8). Þá leyfir stutta súlan mjög litla lárétta færslu og mikil 

skerspenna myndast í henni, skerbrot myndast ef hún hefur ekki næga skerbendingu. Passa 

þarf samhverfu og samfelldni burðarvirkisins þegar notast er við stuttar súlur, þar sem stífni 

þeirra er töluverð og hefur áhrif á fjaðurmiðju mannvirkisins. Til þess að koma til móts við 

stuttar súlur þarf að hafa þær í huga á frumhönnunarstigi áður en endanlega ákvörðun liggur 

fyrir með val á burðarvirkinu. Ef nauðsynlegt þykir að hafa stuttar súlur þá þarf að skerbenda 

þær sérstaklega og athuga áhrif stífni þeirra á mannvirkið.  
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Mynd 6-4: Myndin sýnir hvernig stuttar súlur taka á sig sömu færslu og langar súlur. Mynd nr. 2 í (IITK (Tip 22), 
2002, bls. 1). 

Mjóum súlum er oft óvart breytt í stuttar súlur með því að hafa innfyllingu á milli þeirra. Sem 

dæmi gæti verið steypt hindrun á milli súlna þjónandi hlutverki grindverks, einnig er oft fyllt 

upp í þar sem staðsettir eru gluggar, sjá Mynd 6-5. Hægt er að setja rauf af mjúku 

byggingarefni á milli súlu og innfyllingu til þess að koma í veg fyrir stuttu súlu áhrifin. Á 

Íslandi er innfylling með „múrveggjum“ ekki algeng en er þó til (sjá t.d. VR2 byggingu 

Háskóla Íslands Mynd 6-6). 

 

Mynd 6-5: Myndin sýnir hvernig óvart er hægt að kalla fram stuttar súlur með innfyllingu að hluta til. Mynd nr. 
3 í (IITK (Tip 22), 2002, bls. 1). 
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Mynd 6-6: Á myndinni er sýnt hvernig hlaðinn veggur, „múrsteinsveggur“ (sem ekki er hluti af burðarvirki 
byggingarinnar) fyllir upp í bil milli súlna ásamt mjúku innfylliefni. Mynd tekin í VR2 byggingu Háskóla Íslands. 
(Mynd: Jón Einarsson) 

6.3  Forðast að blanda saman steyptum 

járnbentum ramma og hlöðnum veggjum 

Burðarvirki sem gert er úr steyptum járnbentum ramma og hlöðnum veggjum, „múrsteins-

veggjum“, hentar fremur illa fyrir byggingar á jarðskjálftasvæðum. Súlurnar og bitarnir 

mynda ramma sem alla jafna hefur töluvert minni stífni en „múrsteinsveggirnir“, sjá Mynd 

6-7. Þá kemur það í hlut múrsteinsveggsins að bera láréttu kraftanna fyrir alla bygginguna. 

Slíkir veggir bera mun betur lóðrétt álag heldur en sker- og lárétt álag. Einnig er 

kostnaðarsamt að járnbenda múrsteinsveggi fyrir láréttu álagi. Vegna mikillar stífni 

hlutfallslega miðað við rammavirkið þá geta múrsteinsveggirnir tekið á sig mikið lárétt 

jarðskjálftaálag og skemmst eða gefið sig sem leiðir til þess að burðarvirkið skemmist og 

jafnvel hrynur að hluta. Því ef múrveggurinn missir alla burðargetu lárétt þá missir hann 

einnig burðargetuna í lóðrétta stefnu. Ef það gerist í jarðskjálfta þá getur myndast mjúk hæð í 

súlunum sem leitt getur til algjörs hruns. 

Breytingar á blönduðu burðarkerfi eins og þessu eru líka erfiðar og kostnaðasamar því ef það 

þarf að gera við eða skipta út múrsteinsveggjunum þá þurfa viðbæturnar að vera viðamiklar 

(Bachmann, 2003, bls. 28). 
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Mynd 6-7: Á myndinni má sjá hvernig steyptur járnbentur rammi er notaður ásamt múrsteinsvegg til að mynda 
burðarvirki. Þessa útfærslu ber að forðast. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 28). 

6.4  Forðast að spelka ramma með ójárnuðum 

veggjum 

Í rammabyggingu freistast menn oft til að fylla inn á milli súlna með einhverskonar 

innfylliefni. Ef það er gert þá þarf að vanda til verks því ramminn sjálfur er sveigjanlegur og 

innfylliefnið mun hafa áhrif á stífnina. Í jarðskjálfta þá kemur veggurinn til með að taka á sig 

skerkraft, þ.e. ef hann fyllir alveg upp í á milli súlnanna, sjá Mynd 6-8. Þar sem slíkir veggir 

hafa lítið viðnám gagnvart láréttu álagi þá getur orðið skerbrot í veggnum og stuttar súlur 

myndast (short column effect). Einnig halda múrveggir einstaklega litlum láréttum kröftum 

þegar lóðrétt álag er lítið. Þá má flokka brot á slíkum innfyllingum í tvö tilvik, annað hvort 

eru súlurnar sterkari en innfyllingin eða öfugt. Með sterkari innfyllingu þá gefa súlurnar 

undan skerkröftunum og með sterkari súlum þá springur veggurinn út á við (Bachmann, 

2003, bls. 29). 

Hægt er að koma í veg fyrir brot af þessu tagi með því að leggja mjúkt lag af timbri eða kítti á 

milli súlu og veggsins á þann hátt að ramminn fái að sveigjast frjálst. 
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Mynd 6-8: Myndin sýnir hvernig rammi hefur verið spelkaður með ójárnuðum múrsteinsvegg, sem veldur 
skerbroti í súlum við jarðskjálfta. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 29). 

6.5  Aðskilja ber byggingar 

Tvær byggingar við hlið hvors annars þurfa að vera aðskildar til að koma í veg fyrir að þær 

sláist utan í hvor aðra. Í jarðskjálfta koma byggingarnar til með að hreyfast sjálfstætt, þær 

geta rekist í hvor aðra með öllum sínum massa og valdið miklum skaða og jafnvel hruni. 

Einnig trufla þær náttúrulegar hreyfingar hvors annars sem getur myndað ófyrirsjáanlega 

krafta í burðarvirkinu eða utan þess. Hættan á hruni er hvað mest ef byggingarnar eru með 

misháar hæðir, þannig að þær sláist utan í súlur hvors annars. Ef bæði mannvirkin eru tengd á 

þann hátt að hægt er að nota þau sem eina heild, þá þurfa þau að vera aðskild með mjúkum 

samskeytum sem taka upp mismunafærslurnar (Bachmann, 2003). 

 

Mynd 6-9: Myndin sýnir tvær misháar byggingar upp við hvor aðra. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 50). 

6.6  Engin op í jarðskjálftaveggi 

Stundum freistast verktakar og aðrir til þess að gera göt í veggi og gólf byggingarinnar til 

þess að koma fyrir lögnum án þess að það sé gert í samráði við burðarþolshönnuðinn. Í 

sumum tilvikum er í lagi að gera göt í elastíska veggi í samráði við byggingarverkfræðinginn 

en ekki þegar um er að ræða seigluveggi sem eiga að geta tekið plastískum formbreytingum. 
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Mikilvægt er að jarðskjálftaveggir séu órofnir því að göt geta myndað veika hlekki sem gera 

restina af járnbendingunni gagnslausa.  

 

Mynd 6-10: Á myndinni er sýnt hvernig ekki ætti að rjúfa jarðskjálftavegg með götum. Mynd í (Bachmann, 
2003, bls. 60). 

6.7  Passa króka á lykkjum 

Steinsteyptar súlur í burðarvirkjum hafa langjárn sem eru bendilukt með lykkjum (stirrups). 

Utan um það er síðan steypuhula. Lykkjurnar sinna tvennu hlutverki þ.e. að taka á sig sker 

álag og styðja við langjárnin á þann hátt að þau kikni ekki við þrýsting eftir að steypuhulan 

hefur molnað frá. Nauðsynlegt er að endar lykkjanna séu hafðir með 135 gráðu
 
horni þannig 

að festilengd sé fullnægjandi og ekki sé mögulegt að lykkjurnar opnist við álag, sjá Mynd 

6-11. Í jarðskjálftum hefur margsinnis komið í ljós skemmdir af völdum þess að lykkjurnar 

hafi ekki verið festar nægilega vel. Þá er algengur misskilningur að 90 gráðu horn sé 

fullnægjandi auk þess sem lengd króksins skiptir máli. Ef stálið hefur litla seiglu þá þarf 

fjarlægð milli lykkja að vera minni (þ.e. fleiri lykkjur), þar sem langjárnin hafa tilhneigingu 

til þess að kikna við þrýsting (buckling). 

 

Mynd 6-11: Á myndinni er sýnd járnbending í súlu og í vegg. Fjarlægð milli lykkja er táknað S og d er þvermál 
langjárns. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 58). 
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7 Undirstöður bygginga 

Á Íslandi er algengt að íbúðarhús séu grunduð á malarpúðum eða byggð beint á klöpp. 

Aðeins þar sem jarðvegur er mjög þykkur (t.d. í mýrum og á seti í dalbotnum) hefur verið 

notast við staura. Yfirleitt er grafið niður á fast og fyllt í með vel þjöppuðum malarpúða þar 

sem hægt er að stilla hæðina á byggingunni af mjög auðveldlega. Víða á Íslandi er stutt ofan á 

burðarhæfa klöpp og grunnur húsa því steyptur beint þar ofan á. Þar er lítil hætta á að 

bygging skekkist eða sigi í jarðskjálfta. Á móti kemur að mannvirki grundað beint á klöpp 

fær högg jarðskjálftans beint úr berginu og getur myndað sprungur í burðarvirkinu. Hægt er 

að koma að hluta til móts við þessi áhrif með malarpúða. Ef grafið er á fast, síðan settur vel 

þéttur malarpúði og byggingin grunduð þar ofan á, þá kemur púðinn til með að einangra 

bygginguna frá klöppinni, draga úr orku jarðskjálftans að einhverju leiti og deyfa það högg 

sem á byggingunni lendir. 

Mikilvægt er að malarpúðar séu með góða lekt og vel þjappaðir. Passa þarf, ef grundað er á 

malarpúða að ekki sé of mikið af fínefnum sem geta auðveldlega sogið í sig vatn og orðið 

gegndrepa. Þetta á sérstaklega við þar sem grunnvatnstaða er há. Lítil hætta er á að malarpúði 

sigi í jarðskjálfta ef hann er vel þjappaður, með góða lekt og nær vel út fyrir sökkla hússins 

(Erlingsson, 2012). 

Hægt er að byggja mannvirki að hluta til á klöpp og hluta til á malarpúða, en ekki er mælt 

með slíkri framkvæmd. Mjög erfitt getur verið að sjá fyrir hegðun undirstöðunnar á 

malarpúðanum vegna dreifingu á jarðskjálftabylgjum í óreglulegum malarpúða. Einnig getur 

slíkt samspil klappar og malarpúða valdið ófyrirsjáanlegum spennum í burðarvirkinu þar sem 

undirstöðurnar hegða sér á mismunandi hátt í jarðskjálfta (Erlingsson, 2012). Við hönnun á 

malarpúða skal hafa í huga eftirfarandi: 

1) Kornadreifing efnis í púða verður að vera lokuð, helst án fínefnis. 

2) Æskilegt er að púðanum sé haldið þurrum (a.m.k. ofantil) með notkun drenlagna. 

3) Púðann þarf að burðarþolshanna eins og hvert annað burðarvirki. 

Hingað til hafa hönnuðir lagt áherslu á að auka járnbendingu sökkla þegar kemur að því að 

gera grunn hússins jarðskjálftahæfan. Aukin járnabending getur verið ágætis lausn til að 

styrkja sökkulinn gagnvart jarðskjálftahreyfingum, en er einnig kostnaðarsöm. Þá er vert að 

skoða aðrar aðferðir sem geta reynst mun ódýrari og jafnvel áhrifaríkari, eins og að velja 

hentugri útfærslu (sjá mynd 7-1) 
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Mynd 7-1: Á myndinni eru sýndar ýmsar útfærslur af undirstöðum notaðar í mismunandi tilgangi. Ekki er þó 
mælt með að undirstaðan í (e) sé notuð. Mynd nr. 7.8 í (Charleson, 2008, bls. 120). 

7.1  Vernda sökkul með elastískri hönnun 

Á Íslandi er algengt að notast sé við steinsteyptan járnbentan sökkul. Grunnur hússins verður 

að geta staðist allar kraftafærslur sem í hann berast, hvort sem það er ofan frá burðarvirkinu 

eða frá jarðveginum í kring. Jarðskjálftaveggir sem ganga niður í sökkulinn verða að geta 

tekið plastískum breytingum á meðan grunnurinn helst á línulega sviðinu. Þá má skerkraftur, 

beygjuvægi og normalkraftur ekki valda plastískum formbreytingum í sökklinum, þar sem 

mjög erfitt getur verið að laga slíkar skemmdir. Út af þessu skal járnbendingin vera meiri í 

sökklinum þar sem jarðskjálftaveggurinn kemur niður. Reikna þarf með jarðvegsþrýstingi í 

grunni hússins og passa að kjallaraveggir og gólf hafi viðeigandi járnbendingu. 

Jarðvegsþrýstingur getur verið sérstaklega varasamur ef grunnvatnsyfirborð nær upp í sökkul. 

Athuga þarf dýnamíska álagið sem myndast í jarðveginum í kringum sökkulinn og passa að 

jarðvegurinn geti ekki náð floti, sjá Mynd 7-2. 
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Mynd 7-2: Á myndinni er sýnt hvernig jarðskjálftaálag hefur áhrif á burðarvirkið og jarðveginn. Beygjuvægi og 
skerkraftar myndast í byggingunni sem þurfa að berast í sökkul og þaðan í jörðina. Mynd í (Bachmann, 2003, 
bls. 64). 

7.1.1  Járnbending í sökklum 

Veggir og súlur sem ganga niður í sökkulinn þurfa að hafa góða tengingu og er mikilvægt að 

bendingin í sökkli og yfirbyggingu sé sambærileg. Með of litla járnabendingu í sökkli geta 

myndast sprungur sem síðan berast upp í burðarvirkið. Þegar burðarvirkið er hannað er gert 

ráð fyrir stífum undirstöðum til þess að einfalda útreikninga. Ef grunnurinn hegðar sér ekki í 

samræmi við það þá bresta forsendur hönnunar burðarvirkisins. Því er mikilvægt að 

sökkullinn sé stífur og enn fremur það sem sökkullinn er grundaður á.  

7.2  Athuga hvort jarðvegurinn sé stöðugur 

Tregða byggingar veldur því að kraftar berast úr yfirbyggingunni í gegnum sökkulinn og 

þaðan í jarðveginn sem verður að geta tekið við þeim. Mjúkur jarðvegur getur magnað upp 

víbring í jarðskjálfta og lengt varandann fyrir byggingu (Charleson, 2008, bls. 114). 

Athuga þarf skilyrði á byggingarstað og hversu mikinn burð jarðvegurinn hefur. Þá skiptir 

grunnvatnshæð miklu máli. Oft eru jarðvegsskilyrði mjög góð undir statísku álagi en geta 

verið allt önnur við dýnamískt álag. Ákveðin jarðefni geta hegðað sér eins og vökvi við 

víbring ef þau eru mettuð vatni. Hætta er á að í jarðskjálfta verði jarðvegurinn vökvakenndur 

og byggingin getur sokkið eða skekkst eftir því hversu gegndrepa jarðefnið er, sjá Mynd 7-3. 

Þetta á sérstaklega við um vatnsmettaðan einkorna sand og siltríkan móajarðveg (silty soil). 

Þessi skilyrði eru sjaldgæf á Íslandi en þekkjast þó. Hægt er að fyrirbyggja þessi áhrif með 

því að reka niður staura eða nota steypu innfyllingu, sjá Mynd 7-4. 
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Mynd 7-3: Á myndinni sést hvernig jarðvegur í kringum um byggingu getur tekið á sig tímabundið fljótandi 
ástand og gefið undan á þann hátt að mannvirkið skekkist eða leggst á hliðina. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 
66). 

 

Mynd 7-4: Á myndinni eru sýndar tvær aðferðir til að koma í veg fyrir ysjun jarðvegs (liquefaction), þ.e. með því 
að reka niður staura (til vinstri) eða með steypu innfyllingu (til hægri). Mynd nr. 7.4 í (Charleson, 2008, bls. 
116). 

Jarðvegur í jarðskjálfta getur orðið þéttari við það að kornin í jarðveginum endurraða sér 

betur í hristingnum og þannig valdið sigi. Ef jarðvegurinn er hins vegar þéttur með t.d. 

víbringsvaltara þá er hægt að koma í veg fyrir þessi áhrif. Einnig er mögulegt að jarðvegurinn 

sé þéttur of mikið og hann rísi í jarðskjálfta, en til þess að kalla fram þau áhrif þarf að þétta 

jarðveginn gríðarlega mikið (Erlingsson, 2012).  

7.2.1  Sprungusvæði 

Reynsla bendir til þess að byggingar sem eru staðsettar á sprungusvæði séu líklegar til að 

verða fyrir skaða og er nauðsynlegt að athuga jarðlög áður en framkvæmd hefst. Stundum 

kemur fyrir að óvæntar sprungur koma í ljós í berginu þegar grafið er fyrir grunni, eins og 

komið hefur fyrir í Hveragerði (Svavarsson, 2003). Þá þarf jarðskjálftaverkfræðingur að 

athuga sprunguna og mögulega breyta hönnuninni á mannvirkinu í samhengi við aðstæður. 

Lágar og léttar byggingar eiga mun auðveldara með að standast sprunguhreyfingar heldur en 

þung og stökk mannvirki. Hinsvegar er ekki hægt að gera ráð fyrir því að bygging á miðju 

misgengi geti verið íbúðarhæf eftir mikla færslu (Charleson, 2008, bls. 118). 



 

37 

7.2.2  Kjallarar 

Innspenntur kjallaraveggur getur staðist statískt og dýnamískt álag ef hann er járnbentur með 

hliðsjón af því. Einnig getur kjallari þjónað sem djúpur sökkull og kjallaraveggirnir gefa góða 

innspennu fyrir burðarvirkið sem gengur þar ofan í.  

 

Mynd 7-5: Á myndinni er sýnt hvernig jarðvegur og vatn mynda þrýsting á kjallaravegg. Mynd nr. 7.11 í 
(Charleson, 2008, bls. 122). 
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8 Burðarkerfi bygginga 

Steypa er eitt ódýrasta byggingarefni í burðarvirki á Íslandi og því hafa flestar byggingar hér 

á landi verið steinsteyptar með járnabyndingu og verður aðallega fjallað um þær í þessum 

kafla. Ákveðin hefð hefur myndast í því að reisa steypt hús í gegnum tíðina sem hefur ráðist 

aðallega af því að grafa niður á fast og steypa nægilega þykka veggi og gólf ásamt mikilli 

járnabyndingu. Mannvirki sem slík hegða sér í jarðskjálfta eins og einn stífur kubbur sem 

gefur lítið undan. Á þennan hátt hafa menn reynt að forðast útreikninga gagnvart 

jarðskjálftum með því að gera burðarvirkið bara nógu stíft. Vegna mikillar stífni í slíkum 

burðarvirkjum þá getur viðbygging verið í mikilli hættu gagnvart formbreytingum.  

8.1  Sterkar súlur veikir bitar (strong-column 

weak-beam design) 

Mikilvægt er að allt burðarvirkið vinni saman til þess að standast þá krafta sem á það verkar. 

Stundum verkar álag á mannvirkið sem gengur mjög nærri burðarvirkinu og veldur þreytu 

eða floti í einingum, en er ekki nóg til að valda hruni. Í þessum tilvikum er mikilvægt að 

skoðunarmaður eða almenningur sjái að eitthvað er að.  

Tökum fyrir langa keðju. Ef einn hlekkur brotnar þá slitnar keðjan, þess vegna er mikilvægt 

að vita hvort hún þoli álagið áður en hún slitnar. Fyrir keðjur sem notaðar eru til að toga skip 

eða þungavélar þá er settur seigur hlekkur í keðjuna sem hefur minna hámarks tog en restin af 

hlekkjunum. Þá þurfa menn aðeins að fylgjast með seiga hlekknum, hvort hann þoli átakið, ef 

ekki þá sjást augljósar formbreytingar. Hugsum okkur nú að burðarvirkið sé eins og keðja 

undir togspennu, hver hlekkur í keðjunni er eining úr burðarvirkinu. Sama gildir hér og fyrir 

keðjuna, við viljum vita hvar og hvernig þarf að fylgjast með til að vita ástand 

burðarvirkisins.  

Jarðskjálftaálag berst í gegnum súlur og bita niður í grunninn, hér þarf að velja réttar 

burðareiningar til að vera seigar. Stöðuleiki byggingarinnar er í hættu ef að súla gefur sig, 

hinsvegar þá hefur hrun bita yfirleitt staðbundin áhrif. Þess vegna er betra að láta bitana vera 

seigu veiku hlekkina frekar en súlurnar. Útfrá þessu hefur verið þróuð aðferð sem er kölluð 

sterkar súlur-veikir bitar (strong-column weak-beam design), sjá Mynd 8-1. 
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Mynd 8-1: Myndin sýnir vel hugmyndafræðina á bak við hönnun sem byggir á sterkum súlum - veikum bitum. 
Mynd nr. 4 í (IITK (Tip 9), 2002, bls. 2). 

8.2  Svörunarróf 

Svörunarróf er þægilegt tæki til þess að sýna fram á hvernig náttúrulegur ódeyfður sveiflutími 

byggingar ásamt deyfingarhlutfalli hennar, hefur áhrif á svörun mannvirkisins við 

jarðskjálfta. Eurocode 8 gefur upp tvær gerðir af svörunarrófum, þ.e. fyrir jarðskjálfta undir 

stærðargráðu MW 5,5 (Type 2) og yfir (Type 1). Jarðskjálftar á Suðurlandi geta orðið allt að 

7MW, svo þar ætti að notast við tegund 1. Svörunarrófið byggir að stóru leiti á 

grundunaraðstæðum, eigin sveiflutíma mannvirkis og yfirborðshröðun í jarðskjálfta. Einnig 

er tekið tillit til seiglu burðarvirkis þar sem reiknað er með að orkueyðing eigi sér stað ef 

ákveðnir hlutar burðarvirkis fara inn á ólínulega sviðið. 

Mjúkur jarðvegur (grundunarflokkar B, C, D og E) getur magnað upp jarðskjálftabylgjur, á 

meðan álag á klöpp (grundunarflokkur A) er minna, sjá Mynd 8-2. Við hönnun á 

mannvirkinu þarf að athuga hvar eigin sveiflutími byggingarinnar lendir á svörunarrófinu, 

svo hægt sé að sjá fyrir útslag hröðunar. Til þess að setja upp viðeigandi svörunarróf þarf að 

rýna í Eurocode 8, kafla 3.2.2.2. Einnig er hægt að reikna svörunarróf út frá 

hröðunarmælingum.  
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Mynd 8-2: Á myndinni er sýnt hvernig svörunarrófsgerð 1 samkvæmt evrópustaðli fyrir jarðskjálfta getur litið 
út fyrir mannvirki með 5% sveifludeyfingu. Hér er hlutfall hröðunar (Se/ag) gefið sem fall af eiginsveiflutíma T 
(s). Grundunarflokkar (A, B, C, D og E) gefa mismunandi róf. Mynd nr. 3.2 í (EC8, 2004, bls. 39). 

8.3  Mýkja í stað þess að stífa 

Mýking á burðarvirki lækkar eigintíðni byggingarinnar og í sumum tilfellum er það 

nytsamlegra en að styrkja, sem stífir mannvirkið. Í sumum tilvikum getur verið auðveldara og 

ódýrara að mýkja burðarvirkið í stað þess að stífa það. Svörunarrófið fyrir bygginguna sýnir 

hversu mikið hröðunin getur minnkað með lægri tíðni, sjá Mynd 8-3 (til glöggvunar ber að 

geta þess að tíðnin er 1/T þar sem T er eigin sveiflutíminn). Hægt er að framkvæma þetta með 

því að koma fyrir gúmmílegum eða dempurum neðarlega í burðarvirkinu sem einnig auka 

dempunina fyrir allt mannvirkið. Á þennan hátt eykst dempun sem minnkar jarðskjálftaálag á 

bygginguna en eykur færsluna töluvert, þá þarf mannvirkið pláss til að sveiflast. Einnig þarf 

að passa leiðslur sem liggja í bygginguna ef hún á að taka á sig mikla færslu. 
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Mynd 8-3: Á myndinni er sýnt hvernig lækkuð eigintíðni getur leitt til minni hröðunar en meiri færslu í 
mannvirki. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 68). 

8.4  Lárétt bönd (horizontal bands) 

Íbúðarhús byggð úr múrsteini á jarðskjálftasvæðum þurfa að vera sérstaklega styrkt gegn 

láréttum hreyfingum. Það er hægt að gera með svokölluðum láréttum böndum gerð til að taka 

á sig mestu togspennuna við lárétta hreyfingu byggingarinnar, sjá Mynd 8-5. Böndin þurfa að 

vera staðsett rétt í byggingunni svo þau virki rétt og formbreytingar verði ekki of miklar við 

glugga og hurðir, sjá Mynd 8-4. 
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Mynd 8-4: Á myndinni er sýnt hvernig lárétt bönd eiga að vera staðsett í múrsteina byggingu gagnvart 
jarðskjálfta. Mynd nr. 1 í (IITK (Tip 14), 2002, bls. 1). 
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Mynd 8-5: Á myndinni getur að líta hvernig lárétt bönd geta verið samsett: efri myndin sýnir lárétt band gert úr 
timbri og neðri myndin sýnir steypt band með járnabyndingu. Mynd nr. 4 í (IITK (Tip 14), 2002, bls. 2). 

8.5  Stigar 

Stigar geta haft áhrif á stífni byggingarinnar ef þeir eru festir við burðarvirkið. Í jarðskjálfta 

er ekki óalgengt að stigi sem er of nálægt eða festur beint við burðarvirkið veldur skemmdum 

á byggingunni og sjálfum sér. Hallinn á stiganum getur verkað eins og krossstífa fyrir 

burðarvirkið þar sem stiginn tekur á sig þrýsting og tog, sjá Mynd 8-6. Þar sem stiginn gengur 

yfirleitt á ská niður hæðir og liggur ekki í sömu lóðréttu línu þá eru kraftaleiðirnar flóknar og 

erfitt að sjá þær fyrir. Hægt er að koma í veg fyrir þessi áhrif með því að skilja stigann frá 

byggingunni á þann hátt að hann sé sjálfstæð eining, sjá Mynd 8-7. Sérstaklega þarf að passa 

að stiginn liggi ekki upp við súlur á milli hæða. 
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Mynd 8-6: Myndin sýnir hvernig stigi fastur við burðarvirkið getur tekið á sig þrýsting í jarðskjálfta. Mynd nr. 
10.19 í (Charleson, 2008, bls. 168). 

 

Mynd 8-7: Myndin sýnir hvernig stigi er aðskilinn frá byggingunni með sjálfstæðu stálvirki. Þetta er gert til að 
stiginn hafi ekki áhrif á stífni burðarvirkisins og geti sveiflast sjálfstætt. VR2 bygging Háskóla Íslands. (Mynd: Jón 
Einarsson) 

8.6  Forsteyptar einingar 

Í fjölhæða húsum sem byggð eru úr forsteyptum einingum þurfa gólfplötueiningarnar að 

virka saman sem ein heild við lárétt álag. Einingarnar þurfa að geta dreift láréttum kröftum 

um burðarvirkið en mega ekki hreyfast óháð hvor annari. Hægt er að festa saman einingarnar 
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með því að járnbenda og steypa þær saman á staðnum. Ekki er mælt með því að forsteyptar 

einingar séu notaðar á jarðskjálftasvæðum samkvæmt (Bachmann, 2003, bls. 53).  

 

Mynd 8-8: Myndin sýnir hvernig forsteyptar einingar geta myndað óhagstæð skilyrði gagnvart jarðskjálftum 
með því að hreyfast sjálfstætt. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 53).  

Á jarðskjálftasvæðum þurfa byggingar úr forsteyptum einingum að vera með góðar tengingar 

sem þola vel lárétt álag. Sæti, þar sem einingar setjast hvor ofan á aðra þurfa að vera 

nægilega stór til þess að hreyfing sé möguleg án þess að þær fari í sundur og blindnaglar 

þurfa að gera ráð fyrir láréttri hreyfingu, sjá Mynd 8-9. 

 

Mynd 8-9: Myndin sýnir tengingar fyrir forsteypt einingarhús. Þakið er einfalt stutt, þ.e. á legu vinstra megin og 
fest gagnvart færslu hægra megin. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 62). 

8.7  Brúun á milli bygginga 

Hvert mannvirki hreyfist sjálfstætt í jarðskjálfta og ef tvær byggingar eru brúaðar þá þarf 

brúin að geta hreyfst með án þess að slást utan í. Hönnuðir þurfa að sjá til þess að brúin sé 

einfalt studd þannig að hún eyðileggist ekki í jarðskjálfta, sjá Mynd 8-10. Brúin má ekki taka 

á sig beygjuvægi frá byggingunum og mega tengingar því ekki vera vægistífar (innspennt). 
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Ekki er mikið um að byggingar hafa verið brúaðar hér á landi en þó hefur það verið gert, sjá 

Mynd 8-11. 

 

Mynd 8-10: Á myndinni sést hvernig tvær brúaðar byggingar geta hreyfst í jarðskjálfta. Mynd nr. 8.31 í 
(Charleson, 2008, bls. 140). 

 

Mynd 8-11: Á myndinni er sýnd göngubúin milli Landsbankans og Arion banka við Hafnarstræti í Reykjavík. 
(Mynd: Jón Einarsson) 

8.8  Sér reglur fyrir steyptar byggingar 

Samkvæmt Eurocode 8 þarf að ákveða hvort hannað sé í meðal seigluflokki eða háum 

seigluflokki. 

8.8.1  Kröfur um byggingarefni 

Forðast skal alfarið að nota steypu með minni styrk en C16/20 (fyrir meðal seiglu) eða 

C20/25 (fyrir háa seiglu) í aðalburðareiningar. Notast skal við kambstál á krítískum svæðum í 

aðalburðareiningum, nema þá í lykkjur (e. stirrups) og upphengijárn (e. crossties) (EC8, 

2004). 
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8.8.2  Leyfilegar víddir á bitum 

Biti með háa seiglu verður að vera minnst 20 cm breiður og samhengi hæðar h, breiddar b og 

lengdar L, skal vera samkvæmt: 

                         

Biti með meðal seiglu verður að vera minnst 20 cm breiður og fylgja jöfnunni: 

      

Breidd bita skal ekki vera meiri en tvöföld breidd súlunnar sem styður undir bitann. Einnig 

skal sjá til þess að bitar hvíli ekki á súlum með hjámiðju, sjá Mynd 8-12 (Kilar, 2003, bls. 6). 

 

Mynd 8-12: Á myndinni má sjá hvernig hjámiðja myndast ef þyngdarmiðja bitans situr ekki í sömu línu og súlan. 
BC er breidd súlu, BW er breidd bitans, HW er hæð bitans og e er hjámiðja milli bita og súlu. Breidd bitans skal 
vera að hámarki: BW = min(BC + HW, 2BC). Mynd nr. 7 í (Kilar, 2003, bls. 7). 
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9 Einingar sem ekki eru hluti af 

burðarkerfi 

Í jarðskjálfta kemur allur búnaður í byggingu til með að hreyfast mismunandi mikið eftir 

stífni mannvirkisins og staðsetningu innan hússins. Sérstaklega skal athuga frístandandi veggi 

og handrið sem geta auðveldlega fallið um sinn veika ás, alla slíka hluti skal festa með 

viðeigandi festingum. Við víbring getur einangrun hliðrast til í þökum og í veggjum án þess 

að nokkur taki eftir. Rakasperrur geta rofnað með tilheyrandi rakasöfnun sem kemur kannski 

ekki í ljós fyrr en löngu seinna ef það er ekki athugað strax. Hér að neðan eru nefnd nokkur 

atriði sem varða öryggi á innviðum í fokheldum byggingum. 

 

Mynd 9-1: Myndin sýnir mismunandi hluta byggingar til útskýringa. Mynd í (FEMA, 1994, bls. 5). 
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9.1  Samsetning á mjúku burðarvirki með stífum 

einingum 

Milliveggir og annar búnaður í byggingum sem er viðkvæmur fyrir aflögun getur auðveldlega 

skemmst eða eyðilagst ef burðarvirkið er mjúkt í lárétta stefnu. Því meiri sveigju sem 

burðarvirkið tekur á sig í jarðskjálftum því meiri formbreytingar verða innan byggingarinnar. 

Búnaður innan mannvirkisins getur þá verið mjög viðkvæmur fyrir jarðskjálfta hreyfingum 

og ætti að vera hannaður með tillit til þess. Komið hefur fyrir að það þurfi að jafna hús við 

jörðu vegna þess að allir innviðir eru ónýtir, jafnvel þótt að burðarvirkið sé enn í lagi. 

Mikilvægt er að stífni byggingarinnar fari saman með aflögunarhæfni milliveggja og búnaðar. 

Passa þarf millihæðafærsluhlutfall (interstory drift ratio) sem er möguleg færsla milliveggsins 

deilt með hæð hans og eiginleika byggingarefnisins, sjá Mynd 9-2. Hægt er að koma í veg 

fyrir hrun milliveggs í húsi með því að nota samskeyti sem koma í veg fyrir að hann falli um 

sinn veika ás. Þetta er hægt að gera með því að bolta L prófíl í loftið sitt hvoru megin við 

miðjan millivegg og hafa smá bil milli veggs og prófíls til að leyfa færslu.  

 

Mynd 9-2: Á myndinni er sýnd færsla (δ) milliveggs í jarðskjálfta og hæð (h). Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 39).  
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Mynd 9-3: Á myndinni er sýnt hvernig ójárnaður frístandandi veggur getur skemmst í jarðskjálfta. Mynd nr. 2.3 
í (IAEE, 1986, bls. 7). 

9.2  Aðskilnaður milliveggja frá burðarvirki 

Í sveigjanlegri byggingu er mikilvægt að aðskilja burðarvirkið frá stífum milliveggjum með 

mjúkum samskeytum. Á þennan hátt er komið í veg fyrir að hlutarnir sláist utan í hvorn 

annan í jarðskjálfta. Samskeytin þurfa að vera meðfram súlum, burðarveggjum, bitum (að 

neðanverðu) og plötum. Þá verður innfylliefnið að vera sveigjanlegt, mjúkt og 

hljóðeinangrandi. Hversu þykk samskeytin eru fer eftir því hve mikil stífnin á að vera, sem 

byggir á stífni burðarvirkisins og næmni milliveggsins, sjá Mynd 9-4 til hægri. Einnig þarf 

stundum að koma fyrir vinkil milli veggs og bita til þess að koma í veg fyrir að 

milliveggurinn falli um sinn veika ás, sjá Mynd 9-3 (a). 
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Mynd 9-4: Á myndinni er sýndur múrveggur sem er aðskildur frá burðarvirkinu með mjúkum samskeytum. 
Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 40). 

 

Mynd 9-5: Á myndinni er sýndur múrveggur milli tveggja súlna og hvernig innfylliefni er notað til þess að 
aðskilja byggingarefnin. VR2 bygging Háskóla Íslands. (Mynd: Jón Einarsson) 

9.3  Ljós og annar upphengdur búnaður 

Upphengdur búnaður í byggingum getur ógnað lífi fólks í jarðskjálftum ef festingar og 

vírabúnaður er ekki í stakk búinn til að takast á við lárétta og lóðrétta hröðun ásamt víbring. 

Loftræstibúnaður þarf að vera festur með þessi áhrif í huga og þurfa hangandi lofthitarar eða 

kælar að vera með sérstaklega yfirhannaðar festingar. Upphengd loft geta sveiflast til í 

jarðskjálfta og rekist í ýmsa hluti eins og raflagnir og vatnsúðakerfi sem yfirleitt eru falin þar 

bakvið og valdið miklum skemmdum. Til þess að koma í veg fyrir stjórnlausar sveiflur er 

hægt að koma fyrir krossstífum, sjá Mynd 9-6 og Mynd 9-7. 
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Mynd 9-6: Myndin sýnir hvernig hægt er að setja krossstífur í niðurhengt loft (suspended ceiling). Mynd nr. 
11.23 í (Charleson, 2008, bls. 183). 

 

Mynd 9-7: Á myndinni má sjá þrjár mismunandi aðferðir til þess að stífa niðurhengt loft gagnvart láréttum 
færslum.  Lóðréttu línurnar tákna víra. Mynd nr. 11.22 í (Charleson, 2008, bls. 183). 
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9.4  Klæðning 

Sumar gerðir þungra útveggjaklæðninga eiga aðeins við ef ekki er byggt á 

jarðskjálftasvæðum. Festingar þeirra eru þá einungis hannaðar til að standast lóðrétt álag 

(eigin þyngd), slíkar klæðningar geta verið ódýr kostur miðað við annað sem er í boði. Þar 

sem peningar eru mönnum ofarlega í huga er hætta á að röng klæðning sé valin á kostnað 

jarðskjálftaöryggis. Hver klæðningar eining þarf að vera með festingar að ofan og neðan sem 

koma í veg fyrir að hún geti fallið af, þá þurfa festingarnar einnig að gera ráð fyrir sveiflum 

þ.e. ýmist þrýstingi og togi.  

 

Mynd 9-8: Á myndinni er sýnt hvernig klæðningareining er fest. Mynd í (Bachmann, 2003, bls. 70). Myndin til 
vinstri er af ófullnægjandi festingu; myndin til hægri er af tengingu sem er betri en sú til vinstri. 

9.5  Gluggar 

Mjög mikill kostnaður getur falist í því að skipta um alla glugga ef jarðskjálfti ríður yfir og 

allt gler brotnar í byggingu, ásamt því að gífurleg slysahætta skapast. Gler í gluggum er mjög 

stökkt efni og getur auðveldlega brotnað ef það verður fyrir mikilli áraun og formbreytingu. 

Hægt er að koma í veg fyrir flestar skemmdir á gleri í jarðskjálfta með því að hanna 

gluggakarminn þannig að glerið hafi pláss til að hreyfast að mestu leiti óáreitt á meðan allur 

veggurinn tekur á sig tímabundnar formbreytingar, sjá Mynd 9-9. Með því að nota styrkt gler 

er hægt að minnka slysahættuna af völdum glerbrota, þar sem slíkt gler brotnar í hættuminni 

brot en hefðbundið gler.  
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Mynd 9-9: Á myndinni er sýnt hvernig glerið hefur pláss til að hreyfast innan í gluggakarminum án þess að taka 
á sig formbreytingar. Mynd nr. 11.14 í (Charleson, 2008, bls. 180). 
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10  Lagnakerfi í húsum 

Bygging sem á að vera íbúðarhæf eftir jarðskjálfta verður að hafa rafmagns, vatns- og 

frárennslislagnir sem virka eftir að atburðurinn er genginn yfir. Ef öflugur jarðskjálfti ríður 

yfir og eyðileggur lagnir í húsum, þá getur liðið langur tími þangað til einhver getur lagað 

þær og komið virkni byggingarinnar í samt horf. Þangað til er byggingin vart íbúðarhæf 

jafnvel þótt burðarvirki og annar búnaður sé óskemmdur. Mikilvægt er að aðallagnirnar sem 

koma inn í bygginguna hafi rými til þess að hreyfast og skal algerlega forðast að steypa lagnir 

fastar í veggi eða gólf. Gott getur verið að hafa sér steyptan brunn með lekt þar sem lagnirnar 

koma inn í húsið, þannig að hægt sé að eiga við þær á auðveldan hátt. Passa þarf að lagnir 

geti ekki sveiflast utan í aðra byggingahluta og öfugt, þá er góð regla að festa saman raflagnir 

með reglulegu millibili og koma þeim fyrir í plaströrum. Vatns- og raflögnum skal komið 

þannig fyrir að ef vatnslagnirnar rofna þá eyðileggja þær ekki raflagnirnar, einnig skal reynt 

að teppa ekki aðgengi til viðgerða. Best er að hafa sveigjanlegar tengingar við ofna, 

vatnshitara og annan þungan búnað, sjá Mynd 10-2. 

 

Mynd 10-1: Á myndinni er sýnt hvernig hægt er að stífa vatnslagnir í allar áttir. Mynd nr. U21 í (FEMA, 1994, 
bls. 37). 
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Mynd 10-2: Myndin sýnir sveigjanlega tengingu á stífum rörum. Mynd nr. C18 í (FEMA, 1994, bls. 62). 
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11  Innréttingar og búnaður íbúðarhúsa 

Jarðskjálftahönnun endar ekki þegar húsið er tekið í notkun, ávallt þarf að hafa í huga hvernig 

búnaður íbúðarhúsa getur brugðist við í skjálfta. Bókaskápar, ískápar, þvottavélar og annar 

búnaður getur færst til og dottið í gólfið sem skapar hættu fyrir íbúa, skápar geta fallið á hlið 

og teppt útgang. Mikilvægt er að íbúar viti af hættunni sem fylgi því að búa á 

jarðskjálftasvæði og geri sjálfir ráðstafanir gagnvart innbúi sínu. Hlutir með háan 

þyngdarpunkt eru líklegir til að detta á hliðina á meðan hlutir með lágan þyngdarpunkt geta 

aðeins runnið til. Innréttingar geta skekkst og skápar opnast þannig að leirtau og aðrir hlutir 

falla í gólfið. Brothættur og mikilvægur búnaður ætti að vera festur þannig að hann geti ekki 

runnið til og dottið í gólfið. Arinn í húsum getur verið óstöðugur í jarðskjálfta og skal forðast 

að vera nálægt honum á meðan jarðskjálfti stendur yfir. Gervihnattadiskar geta losnað af þaki 

og valdið skaða á því sem þeir falla á. Þegar raðað er hlutum í geymslu skal reyna að 

staðsetja þyngstu hlutina neðst og brothætta hluti skal hafa í kössum eða umbúðum. 

Gaskútum ætti að vera komið fyrir í vel loftræstu rými þá utandyra eða í geymslu sem gengið 

er inn í að utanverðu. 

Nauðsynlegt er að hitakútar séu festir tryggilega gagnvart láréttri hreyfingu. Það er hægt að 

gera með því að bynda hitakútinn við vegginn sjá Mynd 11-1. Vatnsleiðslur í og úr hitaranum 

skulu vera sveigjanlegar (FEMA, 2005). 
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Mynd 11-1: Sýnir hvernig Amerískur hitakútur er festur niður. Mynd nr. 9 í (FEMA, 2005), bls 6. Þessi kútur er 
gaskynntur á meðan á Íslandi er notast við rafhitun. 
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12  Lokaorð 

Hönnun hverrar byggingar og hvers íbúðarhúss er grundvölluð á tilteknum forsendum; annars 

vegar eru forsendur sem byggja á sértækum kröfum eigandans og hins vegar forsendur 

afleiddar af almennum kröfum samfélagsins í formi byggingarstaðla og byggingarreglugerða. 

Burðarþols-útreikningar þurfa að lúta kröfum eigendans og fullnægja öllum þeim lögum, 

stöðlum og reglugerðum sem þjóðfélagið setur. Hugmyndahönnun tekur á mikilvægum 

atriðum sem varða jarðskjálftahönnun og mega ekki gleymast á meðan á annari hönnun 

stendur. Í þessari ritgerð hefur verið tekin saman all ítarlegt yfirlit yfir þau atriða sem 

hönnuðir ættu að vera upplýstir um og geta einfaldað hönnun, hönnunarferlið, dregið úr 

byggingarkostnaði á samatíma og ásættanlegt öryggi er tryggt.  

Hvaða undirstöður eru hentugastar í jarðskjálftum? Hægt er að nota margar tegundir af 

undirstöðum fyrir íbúðarhús sem standast auðveldlega kröfur varðandi jarðskjálftahönnun. 

Hins vegar eru undirstöður mishentugar með tilliti til jarðvegsaðstæðna og sumar dýrari en 

aðrar. Yfirleitt er ekki langt að grafa niður á fast á Íslandi og eru mörg íslensk hús grunduð á 

klöpp. Auðveldara er að stilla af lárétta hæð á byggingu með malarpúða en að setja sökkul 

beint á klöpp, auk þess getur hæð sökkulsins verið óþarflega mikil í þeim tilvikum. Klöppin, 

hins vegar, er ólíkleg til þess að síga og skekkjast. Þó er talið hentugast að sameina þetta 

tvennt, þ.e. grafa niður á fast, leggja síðan þunnan vel þjappaðan malarpúða til að stilla húsið 

af. 

Hvort ætti að byggja háhýsi eða lágreist hús á jarðskjálftasvæðum Íslands? Ef tekið er tillit til 

jarðskjálftaáhrifa er vel hægt að reisa háhýsi á Íslandi. Með því að fylgja hugmyndahönnun 

ásamt almennri skynsemi ætti hönnun háhýsa að vera vel framkvæmalegt í höndum 

jarðskjálftaverkfræðinga og meðvitaðra arkitekta. Lágreist hús geta haft mun einfaldara 

burðarvirki og þannig auðveldari í hönnun, þ.e. hönnuður hefur fleiri möguleika á útfærslum. 

Í háhýsum þarf burðarþolshönnunin að vera útfærð með meiri nákvæmni þar sem minnsta 

skekkja getur valdið miklum frávikum annarsstaðar í virkinu. Einnig þarf að athuga ítarlegar 

grundunaraðstæður þar sem háhýsi eru reyst. Þá þarf að gæta betur að samhverfu og samfellu 

burðarvirkis. Lágreist hús á Íslandi hafa mörg verið steypt með mikilli járnbendingu í von um 

að byggingin hreyfist sem ein heild þannig að litlar færslur verða í einingum innan hússins og 

hönnuður hefur frjálsar hendur til að breyta til. 

Til þess að kanna stærð jarðskjálftaálags borið saman við vindálag var hönnuð stálskemma af 

algengri gerð. Í viðauka hér á eftir er vindálag borið saman við jarðskjálftaálag fyrir þetta 

tiltekna  mannvirki. Þar sést að vindálag er mun meira en mögulegt jarðskjálftaálag. Eftir að 

hafa séð þær niðurstöður væri fróðlegt að setja fram graf sem sýnir þyngd mannvirkis 

(jarðskjálftaálag) á móti flatarmáli vindhliðar (þ.e. stærð byggingar). Á þann hátt væri hægt 

að sjá hvenær jarðskjálftaálag verður ráðandi gagnvart hönnun fyrir láréttu álagi.  
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Viðauki A 

Í þessum viðauka eru niðurstöður jarðskjálftaálagsútreikninga bornir saman við vindálag sjá 

(Tafla A-1). Tilgangurinn er að ákvarða hvort jarðskjálfta- eða vindálagið er krítískara. 

Útreikningarnir eru gerðir fyrir skemmu sem staðsett er í Hafnarfirði. Skemman er 32m breið 

og um 10m há, með burðarsúlur gerðar úr HE600A S355 stáli og jarðveg af gerð A 

(Einarsson, 2012). Rétt er að taka fram að ekki er hægt að draga of víðtæka ályktanir af þessu 

dæmi þar sem útreikningarnir eru einungis gerðir fyrir eitt tiltekið mannvirki. Niðurstöðurnar 

eru háðar grunngildi yfirborðshröðunar og vindhraða, þ.e. staðsetningu, og eiginsveiflutíma 

mannvirkisins sem og lögun þess og stærð. 

 

Mynd A-1: Jarðskjálftasvörunarróf (Type 1) fyrir Hafnarfjörð samkvæmt Evrópustaðli.  

Hágildi hönnunarálags er 0,5g og grunngildi yfirborðshröðunar er 0,2g (EC8, 2004). 

Eiginsveiflutími skemmunar fyrir sveifluhætti eftir höfuðstefnum hennar eru T1=0,21 s og 

T2=0,73 s (Einarsson, 2012). 
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Tafla A-1: Jarðskjálftaálag á stálskemmu

Tregða í súlum HE 600 A

Iy 0.001412 [m^4]

	Iz	 0.0001127 [m^4]

Samtals tregða þvert 

I1=22*Iy 0.031064 [m^4]

Samtals tregða langhlið 

I2=22*Iz 0.0024794 [m^4]

Fjöldi súlna 22 [stk]

m (massi byggingar) 97500 [kg]

E 2.1E+11 [pa]

h=(hæð upp í gemsa)*2/3 6 [m]

k1=(3*E*I1)/h^3 90603333.3 [N/m]

k2=(3*E*I2)/h^3 7231583.33 [N/m]

f1=1/(2*pi)*sqrt(k1/m) 4.85165501 [Hz]

f2=1/(2*pi)*sqrt(k2/m) 1.37067509 [Hz]

T1=1/f1 (sveiflutími) 0.20611523 [sek]

T2=1/f2 (sveiflutími) 0.7295675 [sek]

Base shear

Finn Se útfrá elastísku svörunarrófi

g 9.81 [m/s^2]

Se1 0.5

Se2 0.27

F1=m*Se1*g 478 [kN]

F2=m*Se2*g 258 [kN]

Fwind < F1 (if check) Vindálag er meira en jarðskjálftaálag

Fwind < F2 (if check) Vindálag er meira en jarðskjálftaálag

Fwind 2318 [kN]

Við hvaða hröðun verður jarðskjálftaálag jafnt vindálagi?

a=Fwind/m 23.78 [m/s^2]

Se=a/g 2.42 [g]

Í þessu tilfelli þarf gríðarlega mikla hröðun til 

þess að jarðskjálftaálagið verði krítískt!  

 


